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I . Wstęp – Informacje ogólne. 

1. Władze lokalne, gminne jednostki organizacyjne i pomocnicze. 

Wójtem Gminy Tuczępy od 2010 roku do 31.01.2021 r. był Marek Kaczmarek. Od dnia 26 

lutego 2021 r. stanowisko to zajmuje Marek Marszałek jako osoba pełniąca funkcję Wójta . 

 Wójt jako organ wykonawczy realizuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami 

prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: 

- opracowywanie strategii, programów rozwoju, 

- gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonanie budżetu. 

Wójt Wykonuje zadania przy pomocy urzędu Gminy. 

Organem stanowiącym i kontrolnym wybranym od października 2018 roku na 5-letnią kadencję 

jest Rada Gminy. 

Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Rada 

obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. 

Na ternie Gminy Tuczępy funkcjonuje 7 jednostek organizacyjnych i są to: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach, 

 Centrum Kultury w Tuczępach, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Tuczępach, 

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach, 

 Centrum Usług Wspólnych w Tuczępach, 

 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w 

Nizinach, 

 Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w 

Tuczępach. 

Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa, który obszar i zakres działania określa Rada 

Gminy w statucie sołectwa. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie, a 

wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Wyboru sołtysa oraz rady 

sołeckiej dokonują stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na 

zebraniu wiejskim. 

Gmina Tuczępy liczy 15 sołectw: 

 Brzozówka, 

 Chałupki, 

 Dobrów, 

 Góra, 

 Grzymała, 

 Januszkowice, 

 Jarosławice, 

 Kargów, 

 Nieciesławice, 

 Niziny, 
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 Podlesie, 

 Rzędów, 

 Sieczków, 

 Tuczępy, 

 Wierzbica. 

2. Położenie Geograficzne. 

       Gmina Tuczępy usytuowana jest w południowo -wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego, w północno -wschodniej części powiatu buskiego. Oddalona jest od Buska-

Zdroju o około 27 km i od Kielc o około 58 km, dlatego też pozostaje w obszarze bezpośrednich 

wpływów obu miast (społecznych, ekonomicznych, rekreacyjnych i infrastrukturalnych. Po 

wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina wiejska Tuczępy wchodzi 

w skład województwa świętokrzyskiego oraz powiatu buskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 

8362 ha (84 km2) i zalicza się ją do grupy małych gmin. W skład gminy wchodzi 15 sołectw. 

Należą do nich: Brzozówka, Chałupki, Dobrów, Góra, Grzymała, Januszkowice, Jarosławice, 

Kargów, Nieciesławice, Niziny, Podlesie, Rzędów, Sieczków, Tuczępy, Wierzbica. 

Położenie geograficzne Gminy Tuczępy 

 

 

Źródło:  https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=14&id_p=274&id_g, https://ekoponidzie.wordpress.com/prasa/glos-gminy-
tuczepy/gmina-tuczepy-2/, ww.krolewskieponidzie.pl,  https://www.google.pl/maps 
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3. Środowisko naturalne 

Gmina Tuczępy położona jest w obrębie Niecki Połanieckiej, należącej do 

makroregionu Niecka Nidziańska. Elementem dominującym w krajobrazie gminy są ciągi 

płaskich wzniesień i garbów. Gmina położona jest na średniej wysokości od 190 do 240 m 

n.p.m. Jej obszar poprzecinany jest gęstą siecią kanałów i małych cieków wodnych, należących 

do zlewni rzeki Wschodniej, płynącej wzdłuż południowej granicy gminy. Obszar Gminy 

Tuczępy charakteryzuje się w części północnej znacznymi przekształceniami naturalnej rzeźby 

terenu. Jest to wynikiem prowadzonej przez lata, w tym rejonie Gminy, eksploatacji surowców 

mineralnych (siarki). Na terenie miejscowości Niziny, Jarosławice, Tuczępy, Grzymała 

występują miejscowe przekształcenia terenu, związane z eksploatacją kruszyw naturalnych -

piasku. Na pozostałych terenach rzeźba omawianego terenu charakteryzuje się dużą 

naturalnością, jej przekształcenia są nieliczne i związane są głównie z obiektami infrastruktury 

technicznej, przeważnie komunikacyjnej. Obszar występowania iłów krakowieckich, 

obejmujący znaczną powierzchnię Gminy Tuczępy jest niewodonośny. Parametry 

hydrogeologiczne tych utworów nie spełniają kryteriów użytkowego poziomu wodonośnego 

(wydajności studni poniżej 10 m3/h). W obrębie Gminy została wydzielona tylko jedna 

jednostka hydrogeologiczna. Obejmuje ona użytkowy czwartorzędowy poziom wodonośny 

występujący w dolinie rzeki Wschodniej. W strefie przypowierzchniowej można na terenie 

Gminy wyróżnić kilka rejonów o zróżnicowanych warunkach zalegania wód gruntowych. W 

rejonach dolin, zagłębień i obniżeń wody gruntowe zalegają na głębokości 0 -1 m p.p.t. 

Występują tu podmokłości i zatorfienia w okresach wiosennych roztopów, jak również 

wzmożonych opadów, często zdarza się, że zwierciadło utrzymuje się na powierzchni terenu. 

Obszar zalegania wód gruntowych na głębokości 1 –3 m p.p.t. i głębiej niż 3 m p.p.t. obejmuje 

zarówno tereny dolin cieków powierzchniowych, jak również tereny przyległe zbudowane z 

osadów przepuszczalnych. Przy silnie rozwiniętym systemie dolin, na obszarach tych wody 

opadowe utrzymują się na wysokim poziomie. Wody gruntowe tego rejonu są zasilane głównie 

poprzez infiltrację opadów atmosferycznych, charakteryzują się bardzo dużą amplitudą wahań, 

miejscami dochodzącą do 1,0 m. Obszar Gminy Tuczępy leży w zlewni rzeki Wschodniej 

będącej dopływem rzeki Czarnej Staszowskiej. Rzeka Wschodnia przebiega przez południową 

i południowo-zachodnią część Gminy i na całej długości jest uregulowana. Na ternie Gminy 

brak jest naturalnych zbiorników wód powierzchniowych, mimo dość gęstej sieci cieków i 

rowów, bowiem ukształtowanie terenu nie sprzyja tworzeniu się jezior i stawów w sposób 

naturalny. Jedynie tuż przy północnej granicy Gminy w kompleksie leśnym występuje 

niewielki zbiornik naturalny o powierzchni ok. 4 ha. Ze względu na położenie na terenie 

zalesionym podlega on pod Lasy Państwowe. W rejonie wsi Niziny znajdują się nowopowstałe 

trzy stawy hodowlane o powierzchni ok. 3 ha, stanowiące własność prywatną. W Gminie 

Tuczępy występują niezbyt korzystne warunki glebowe dla rozwoju rolnictwa. Gleby Gminy 

Tuczępy wykazują duże mozaikowe zróżnicowanie pod względem bonitacyjnym, jak i 

kompleksów przydatności rolniczej. Generalnie w skali całej Gminy największy udział mają 

kompleksy zbożowo -pastewny mocny oraz żytnio -ziemniaczany słaby, a dość duży udział 

mają kompleksy żytnio -ziemniaczany dobry, żytnio -łubinowy, zbożowo -pastewny słaby i 

pszenny dobry. Niewielki udział mają kompleksy pszenny wadliwy i żytnio -ziemniaczany 

bardzo dobry, a zupełnie brak kompleksu pszennego bardzo dobrego. Najlepsze gleby 

koncentrują się w centralnej części gminy w rejonie wsi Sieczków, Tuczępy, Wierzbica, 

Dobrów, Rzędów oraz na zachód i na północ od Nizin. Są to głównie czarne ziemie 

zdegradowane i w niewielkim stopniu czarne ziemie właściwe. Gleby średniej jakości 

występują w zachodniej części gminy (rejon Kargowa i Brzozówki), w centralnej części pasem 

od Chałupek przez Sieczków i Tuczępy do Nizin oraz w dużym kompleksie od Podlesia po 

Dobrów i Rzędów. Są to gleby brunatne wyługowane i kwaśne, a niekiedy brunatne właściwe. 

Gleby słabe przeważają w zachodniej części gminy (rejon wsi Kargów, Brzozówka, Chałupki, 
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Grzymała), wzdłuż południowej granicy gminy (Nieciesławice, Jarosławice, Niziny i 

Młyńczyska) oraz płatami w rejonie wsi Sachalin, Rudki, Góra, Januszkowice i Kolonia 

Rzędów. Są to głównie gleby bielicowe i pseudo-bielicowe, wykształcone na podłożu 

piaszczystym oraz madach i mułkach rzecznych (osady rzeczne i wodnolodowcowe), a w 

związku z tym często są albo zbyt przepuszczalne dla wody albo zbyt mokre. Obszary 

występowania tych gleb zajmują powierzchnię ok. 45% powierzchni gminy i obejmują 

kompleksy przydatności rolniczej -głównie żytnio -ziemniaczany dobry, zbożowo pastewny 

mocny i słaby, w mniejszym stopniu pszenny dobry i wadliwy, żytnio -ziemniaczany bardzo 

dobry i słaby oraz żytnio -łubinowy. W Gminie dominują małe oraz średnie gospodarstwa rolne 

o pow. ok. 5 ha, w tym zdecydowanie przeważa sektor indywidualny. Dominuje rolnictwo z 

przeważającą produkcją roślinno-zwierzęcą i z tendencją zwiększania produkcji ogrodniczo-

sadowniczej. Prawdziwym bogactwem gminy Tuczępy są lasy i grunty leśne, które zajmują 

około 30% obszaru Gminy. Występują tutaj różne gatunki drzew (sosna, olsza, brzoza, dąb, 

modrzew), tworząc duże kompleksy lasów mieszanych bogatych w runo leśne. Gmina Tuczępy 

nie dysponuje rozwiniętą bazą przetwórczą dla lokalnych płodów rolnych. Hodowla w gminie 

Tuczępy opiera się głównie na hodowli trzody chlewnej w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych w ilości nie przekraczające 40 DJP, bydła mlecznego i opasowego. Lasy w Gminie 

Tuczępy zajmują 2 178,85 ha, co stanowi 25,5% lesistości. Występują tutaj różne gatunki drzew 

(sosna, brzoza, olcha, akacja), tworząc duże kompleksy lasów mieszanych bogatych w runo 

leśne (grzybów, jagody) oraz zwierzynę płową. 

4. Obszary o szczególnych właściwościach naturalnych. Formy ochrony przyrody. 

        Na formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody składają się parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, 

użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, 

zwierząt i grzybów. Zachodnia część Gminy leży w Chmielnicko -Szydłowskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu. Jest to obszar o charakterze rolniczo -leśnym. W jego szacie roślinnej 

dominują lasy. Obszar pełni ważne ekologiczne funkcje łącznikowe pomiędzy Zespołem 

Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołem Parków Krajobrazowych Ponidzia. 

Jego pierwszoplanową funkcją jest ochrona wód powierzchniowych .Południowa część gminy 

znajduje się w Solecko -Pacanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Na obszarze S -

POChK dominują zbiorowiska nieleśne.W dolinach rzek występują zbiorowiska torfowiskowe, 

łąkowe z udziałem roślin halofilnych: komonicy skrzydlastostrąkowej, muchotrzewu 

solniskowego, koniczyny rozdętej. Gmina Tuczępy znajduje się poza obszarami chronionymi 

w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 i krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL. 

5. Demografia. 

W końcu 2020 roku liczba ludności zamieszkującej Gminę Tuczępy (zameldowania stałe i 

czasowe) wynosiła 3718 osób. Najwięcej mieszkańców było w miejscowości Niziny 659, co 

stanowi 17,73 % mieszkańców gminy, na drugim miejscu jest miejscowość Tuczępy z 635 

mieszkańcami stanowiącymi 17,08% ogółu mieszkańców, natomiast najmniejsza miejscowość 

to Dobrów, gdzie zamieszkuje tylko 9 osób.  

W omawianym okresie liczba kobiet na terenie Gminy Tuczępy nieznacznie przewyższała 

liczbę mężczyzn i na koniec 2020 r. wynosiła odpowiednio 1863 do 1855.  

W 2020 r. urodziło się 30 dzieci, 60 osób zmarło.  

W okresie tym w Gminie Tuczępy dokonano 69 zameldowań, 110 osób zostało 

wymeldowanych.  
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Tabela poniżej przedstawia rozkład ludności w poszczególnych miejscowościach na tle 

całej gminy. 

 

Tabela. Stan ludności w miejscowościach Gminy Tuczępy (31.12.2020r.) 

 

L.P. Sołectwo Liczba 

mieszkańców 

sołectwa 

% ogółu 

mieszkańców 

1. Brzozówka 62 1,67 

2. Chałupki 195 5,24 

3. Dobrów 9 0,24 

4. Góra 253 6,80 

5. Grzymała 213 5,72 

6. Januszkowice 175 4,71 

7. Jarosławice 359 9,66 

8. Kargów 239 6,43 

9. Nieciesławice 218 5,86 

10. Niziny 659 17,73 

11. Podlesie 224 6,02 

12. Rzędów 137 3,68 

13. Sieczków 153 4,12 

14. Tuczępy 635 17,08 

15. Wierzbica 187 5,04 

 

 

II Informacje finansowe. 

Budżet Gminy Tuczępy na 2020 rok przyjęty został w dniu 29 stycznia 2020 r. uchwałą Nr 

XIX/144/2020 Rady Gminy Tuczępy. Zaplanowane dochody budżetu Gminy zrealizowano w 

102,29 % w stosunku do dochodów planowanych. Plan wydatków wykonano w 84,23% w 

stosunku do wydatków planowanych, w tym realizacja planowanych wydatków majątkowych 

wyniosła 41,52% i wydatków bieżących 89,11%.  Budżet Gminy Tuczępy spełnia wymogi art. 

242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tzn. wykonane wydatki bieżące nie przekraczają 

kwoty wykonanych dochodów bieżących. Wydatki budżetowe dokonywane były zgodnie z 

przepisami art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych tj. w granicach kwot określonych w 

planie finansowym. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za 

2020 rok stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.862.651,92 zł  przy planowanym deficycie w 

wysokości 904.422,79 zł. Przychody budżetu zaplanowane z tytułu wolnych środków na kwotę 

858.500,00 zł ,  zrealizowano na kwotę 1.097.670,64 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w 

wysokości 390.000,00 zł i zrealizowano je w 100%. 

Zadłużenie na koniec 2020 roku wynosi 2.165.000,00 zł i w całości stanowi długoterminowe 

obligacje komunalne.  
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III.  Informacje o stanie mienia komunalnego. 

1. Budynki 

 

W zasobie Gminy znajdują się następujące nieruchomości : 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczępy- BUDYNKI 

l.p Położenie/ nazwa  Nr działki Pow. użytkowa 

budynku w m2 

1 Świetlica wiejska Brzozówka 489 52,0 

2 Klub Rolnika Chałupki 229/1 147,5 

3 Świetlica wiejska Góra 37/4 404,0 

4 Strażnica Grzymała 593/2 482,3 

5 Świetlica Januszkowice 346/1,347/2 147,5 

6 Strażnica Jarosławice 595/2 450,5 

7 Strażnica Kargów 40 301,0 

8 Wiejski Dom Kultury Nieciesławice 53/6 296,0 

9 Strażnica Niziny 250/3 390,5 

10 Świetlica Podlesie 239/1 obręb 0015 201,5 

11 Wiejski Klub Kultury Rzędów 410/1, 409/2 201,0 

12 Świetlica Wiejska Sieczków 112 68,0 

13 Strażnica Tuczępy 283/2,283/4 614,5 

14 Strażnica Wierzbica 959, 794/1 452,9 

15 Budynek Szkoły Podstawowej Tuczępy 280/15 1380,0 

16 Budynek Szkoły Podstawowej Niziny 172/2 1310,0 

17 Budynek Szkoły Podstawowej Kargów 65/2 1060,0 

18 Budynek Gimnazjum 533/4, 533/5 2650,0 

19 Budynek Urzędu Gminy w Tuczępach  288/1 585,0 

20 Budynek administracyjno-biurowy 311/2 88,0 

21 Budynek GOPS, Poczta, Stomatolog, 

inne usługi 

283/6 542,0 

22 Budynek usługowo mieszkalny- 

„Agronomówka” 

282/5 101,5 

23 Ośrodek Zdrowia 289/2 430,5 

24 Budynek DPS Niziny 449 680,7 

25 Budynek gospodarczy przy DPS Niziny 449 42,3 

26 Pawilon Handlowy  288/2, 289/1 165,50  

27 Centrum Kultury 288/2 149,50     

28 Garaż przy posterunku policji 311/2 58,0 

29 Wiata UG 119/1 156,0 

30 Garaż OSP Januszkowice 347/2 50,7 

31 Garaż OSP Rzędów 409/2,410/1 69,05 

SUMA: 13727,95 

 

W 2020 r. zwiększono wartość budynku Garażu OSP w Rzędowie poprzez wykonanie 

odwodnienia oraz drenażu. 
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Art.267 

ust.1pkt.3 lit b u. 

o f. p. - inne niż 

własność, prawo 

majątkowe  + 

posiadanie 

Art.267 

ust.1pkt.3 lit f u. 

o f. p - inne niż 

własność prawo 

majątkowe  + 

posiadanie 
podział wg 

podstawowej funkcji 

użytkowej/ 
Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość 

(j. m.) 
(w 

tyś.zł) 
(j.m.) 

(w 

tyś.zł) 
(j.m.) 

(w 

tyś.zł) 

1 Budynki mieszkalne szt 1 144         

2 Budynki przemysłowe szt.   -         

3 
Budynki transportu i 

łączności 
szt             

4 
Budynki handlowo-

usługowe 
szt 1 339         

5 
Zbiorniki silosy i 

budynki magazynowe 
szt 1 16         

6 Budynki biurowe szt 2 272         

7 

Budynki szpitali i 

zakładów opieki 

zdrowotnej 

szt 2 710         

8 Budynki oświaty szt 2 2806     2 5079 

9 Budynki kultury szt 9 1358         

10 Budynki sportowe szt -           

11 

Budynki produkcyjne, 

usługowe i gospodarcze 

dla rolnictwa 

szt -           

12 
Inne budynki 

niemieszkalne 
szt 11 2927         

razem: 29 8572     2 5079 

  

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

 

Lokale użytkowe i mieszkalne znajdujące się w zasobie Gminy Tuczępy: 

Zestawienie lokali użytkowych i mieszkalnych będących w zasobie Gminy Tuczępy 

l.p Adres Pow. użytkowa w m2 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Lokale użytkowe :  

Tuczępy 35/3 – lokal użytkowy po salonie dla zwierząt 

Tuczępy 36 A - Budynek byłego baru 

Tuczępy 37/2 - Pomieszczenie użytkowe TPS 

Tuczępy 37/3 - Poczta Polska 

Tuczępy 37/5 - Salon kosmetyczny 

Tuczępy 37/6 - Stomatolog 

Tuczępy 38 - Salon Fryzjerski 

Tuczępy 41/2 - Apteka 

Tuczępy 41/3 - Bank 

Niziny 66 A - Dom Pomocy Społecznej 

Niziny 66 A- Budynek gospodarczy przy DPS 

 

14,60 

233,50 

25,50 

44,90 

19,84 

16,32 

21,95 

85,00 

66,15 

680,7 

42,29 

12 Garaż dz nr 311/2 Tuczępy 26,50 

 SUMA: 1277,25 m2 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Lokale mieszkalne: 

Tuczępy 35/1 

Tuczępy 35/2 

Tuczępy 15/1 

Tuczępy 15/2 

Tuczępy 16/1 

Tuczępy 38 

 

72,0 

32,0 

47,2 

52,4 

42,51 

72,0 

 SUMA: 318,11 m2 

 

W 2020 roku wynajmowanych/wydzierżawianych komercyjnie było 10 lokali użytkowych o 

łącznej powierzchni 1029,15m2 ( w tym 1 nie przez cały rok) oraz 6 mieszkalnych o łącznej 

powierzchni 318,11 m2  Ponadto w 2020 roku oddano w użyczenie budynki lub części 

budynków stanowiące własność Gminy Tuczępy na potrzeby funkcjonowania: 

- Gminnego Ośrodka Zdrowia ( dwa budynki) 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

- Centrum Kultury w Tuczępach 

- Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach 

- Ochotniczych Straży Pożarnych  

- Kół Gospodyń Wiejskich 

- Stowarzyszenia działającego charytatywnie na rzecz Gminy 

- Klubu Sportowego działającego na terenie Gminy Tuczępy 

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej ( nie przez cały rok) 
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 W 2020r. wygasła umowa użyczenia budynku Szkoły w Kargowie ze względu na likwidację 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej. 

 

2. Grunty  

 

 Powierzchnia gruntów mienia komunalnego stan na 31.12.2020 r.: 

 

Mienie: Pow. [ha] Wartość [zł] 

zasoby gminne 209,008  

1 528 870,59 grunty oddane w 

użytkowanie wieczyste 

0,2200  

grunty oddane w zarząd dla 

szkół 

2,681  5700,00  

ogółem: 211,909 1534570,59 

 

W 2020 roku zmniejszono powierzchnię zasobu mienia gminnego ze względu na sprzedaż 

nieruchomości nr ewid. 143 w obrębie Dobrów o pow. 1,3548 ha. 

 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tuczępy na dzień 31 

grudnia 2020r. 

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Tuczępy 

l.p Grupa 

art. 267 ust.1 pkt.3 

lit a u.o.f.p Prawo 

własności 

art. 267 ust. 1 pkt 

3 lit f u.o.f.p 

pow 

[ha] 

wartość 

[tys zł] 

pow 

[ha] 

wartość 

[tys. zł] 

1 Użytki rolne, w tym; 29,5 97,4     

  Grunty orne 14,4 62,3 -   

  Sady - - -   

  Łąki trwałe 5,6 20,7     

  Pastwiska trwałe 8,6 12,3     

  Grunty rolne zabudowane         

  Grunty pod stawami         

  Rowy 0,8 2,1     

2 
Grunty leśne oraz 

zadrzewione w tym: 40,8 101,2     

  Lasy 5,6 12,5     

  

Grunty zadrzewione i 

zakrzewione, oraz 

zadrzewione na użytkach 

rolnych 35,2 88,7     

3 
Grunty zabudowane i 

zurbanizowane w tym: 132,8 1324,5 2,7 5,7 
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  Tereny mieszkaniowe         

  Tereny przemysłowe         

  Inne tereny zabudowane 10,2 72,5 2,7 5,7 

  
Zurbanizowane  tereny 

niezabudowane -       

  
Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe -       

  Użytki kopalne 2,2 1,6     

  Drogi 120,5 1250,4     

  Tereny kolejowe -       

  Inne tereny komunikacyjne -       

4 Nieużytki   6,1 6,1     

  ogółem 209,2 1529,20 2,7 5,7 

 

Gmina Tuczępy posiadała Plan wykorzystania nieruchomości przyjęty zarządzeniem Wójta 

Gminy Tuczępy Nr 2/2020 z dnia 3 stycznia 2020r. 

 

IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii. 

1. Strategia Rozwoju Gminy Tuczępy na lata 2016 –  2020 

Gmina Tuczępy realizuje cele w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy Tuczępy na lata 2016 – 

2020, która została przyjęta w drodze uchwały Nr XVII/117/2016 w dniu 9 marca 2016r., przez 

Radę Gminy Tuczępy.  

Strategia jest dokumentem pozwalającym ukierunkować rozwój Gminy Tuczępy w 

perspektywie kilku lat, umożliwia planowanie poszczególnych przedsięwzięć, inwestycji a 

także pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizację kolejnych zadań. 

 

I. Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej i komunalnej. 

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 392014T Nieciesławice – Niziny od km 1+000 do km 2+320, 

długości 1320m”, wartość zdania 519716,15 zł, współfinansowanego z Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości 50 %, tj. 259 858,00 zł.  

2. Przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 600mb, w m. Grzymała, wartość robót 67 52700zł, przy 

dofinansowaniu 24500,00zł.  

2. Realizacja wspólnie z powiatem buskim zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 

0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny od km. 4+395 do km 6+050, dł. 1655m w m. Niziny” 

współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych. Udział Gminy Tuczępy w środkach 

finansowych 380 331,00zł, całość  zadania 1 521 325,06zł.  
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II. Rozwój  infrastruktury i dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Gmina w porozumieniu z pozostałymi gminami realizuje projekt pn.:„Podniesienie jakości 

obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na 

poprawę efektywności i dostępności e – usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec – Zdrój, 

Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”. 

W roku 2020 zrealizowano: 

- wprowadzono komponent 1: związany z utworzeniem portalu interesanta. Obejmuje on 

również utworzenie 35 e-usług. Powstanie portalu interesanta umożliwi dwukierunkową 

interakcję między urzędem, a mieszkańcem, a więc złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji 

administracyjnej za pośrednictwem sieci internetowej. Korzystając z funkcjonalności portalu 

załatwić będzie można między innymi sprawy z zakresu: deklaracji podatkowych, zwrotu 

podatku akcyzowego, złożenie deklaracji o odpadach, złożenie wniosku o zajęcie pasa 

drogowego, wniosku o warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej. Dostęp do w/w usług możliwy będzie z urządzeń stacjonarnych i mobilnych po 

uprzednim zalogowaniu się do portalu; 

- wprowadzono komponent 3: zakup komputerów, serwerów, innych urządzeń komputerowych 

niezbędnych do wdrożenia założeń projektu (e-usług); 

- wprowadzono komponent 4- modernizacja systemów dziedzinowych: zakłada wymianę 

księgowych programów i systemów informatycznych związanych z działalnością gminy. 

- w ramach komponent 2- e-woda, który zakłada wymianę wodomierzy, których odczyt 

odbywać się będzie w sposób zdalny, drogą radiową. Prace jeszcze trwają. 

 

III. Rozwój  systemu gospodarki odpadami. 

1. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. W ramach systemu zapewniono selektywną zbiórkę odpadów oraz wyposażono 

mieszkańców w worki do segregacji odpadów komunalnych. W efekcie ograniczono ilość 

odpadów trafiających bezpośrednio na składowisko, a także zmniejszono uciążliwość 

odpadów. Liczba gospodarstw domowych prowadzących selektywna zbiórkę odpadów  - 999 

gospodarstw, z czego gospodarstw jednoosobowych jest 189, gospodarstw dwuosobowych jest 

242, gospodarstw trzyosobowych jest 201, gospodarstw czteroosobowych jest 168, 

gospodarstw pięcioosobowych i powyżej jest 199. 

 

IV. Wdrożenie systemu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, ochranie środowiska. 

1. Gmina zrealizowała projekt wspólnie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego 

polegający na posadzeniu drzew miododajnych. W sumie w Tuczępach posadzono 15 szt., irgi 

błyszczącej i 15 szt., budleja Dawida.  

2. Program Ochrony Środowiska  

Dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi  z siedzibą w Rzędowie 

został opracowany Projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 –2020 z perspektywą 
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do 2025 r., który stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w 

gminach  przynależnych  do  EZGOK,  w  tym  w  Gminie  Tuczępy.  W  celu  poprawy  jakości 

środowiska w Programie wskazano główne kierunki działań dla następujących obszarów: 

 klimat i powietrze, 

 klimat akustyczny, 

 pole elektromagnetyczne, 

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 gleby, 

 gospodarka odpadami, 

 zasoby przyrodnicze, 

 zagrożenie poważnymi awariami, 

 adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 

 edukacja ekologiczna 

 

3. W ramach realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody wydano 4 

decyzje zezwalające na usunięcie drzew oraz sporządzono 31 protokołów w związku ze 

zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne. Zapewniono dostęp do czystej 

wody pitnej poprzez funkcjonującą gminną sieć wodociągową .  

4. W 2020 r. do sieci wodociągowej przyłączono 17 nowych gospodarstw. Prowadzono 

ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ilość 

gospodarstw podłączonych do kanalizacji sanitarnej wyniosła 210.   

5. W 2020 roku gminnym systemem kanalizacji odprowadzono łącznie 16 100 m3 ścieków. 

 

V. Zapewnienie wysokiej jakości  usług edukacyjnych poprzez modernizację i doposażenie 

placówek oświatowych. 

Projekty ze szkół: 

1. Zdalna szkoła – 58.767,54 zł 

2. Zdalna szkoła plus – 44.632,45 zł 

 

VI. Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu. 

Gmina Tuczępy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje zadania 

względem pomocy najuboższych, najbardziej potrzebujących mieszkańców. 

 

VII. Liczba inicjatyw zrealizowanych przez NGO lub we współpracy JST z organizacjami 

pozarządowymi: 

1. Przekazano dotację dla OSP Jarosławice w wysokości 1600,00zł - remont strażnicy, 

położenie posadzki w garażu, 
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2. Przekazano dotację dla OSP Wierzbica w wysokości 900,00 zł - remont strażnicy, położenie 

płytek ściennych w garażu, 

3. Przekazano dotację dla OSP Jarosławice w wysokości 900,00zł - remont strażnicy, położenie 

posadzki w przebieralni, WC,  

4. Przekazano dotację dla OSP Tuczępy w wysokości 20 000,00zł – Zakup średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego.  

5. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Przyjaciół Gminy Tuczępy przygotowano i 

złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie placu zabaw w m. 

Tuczępy, przy szkole podstawowej. Projekt zakłada montaż 6 urządzeń zabawowych, wartość 

całego projektu 31 713,66 zł, dofinansowanie w wysokości 23 600zł.   

Gmina Tuczępy realizując program  współpracy z organizacjami pozarządowymi (Nr uchwały 

XXVIII/206/2020 z dnia 24 listopada 2020) gminy Tuczępy, chętnie podejmuje 

współuczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez lokalne stowarzyszenia.  

 

 

2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Gmina Tuczępy posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego jedynie dla obszaru ok. 5 ha 

położonego na terenie miejscowości Dobrów- przeznaczenie terenu pod gminne składowisko 

odpadów. Polityka przestrzenna w 2020 roku realizowana była w oparciu o wydawanie decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.  

W 2020 roku wydano 23 decyzje o warunkach zabudowy, które dotyczyły: 

- budowy obiektów mieszkalnych- domów jednorodzinnych: 13 decyzji, 

- budowy farm fotowoltaicznych: 3 decyzje, 

- budowy budynków gospodarczych: 3 decyzje, 

- budowy budynków handlowo- usługowych: 1 decyzja, 

- inne: 3 decyzje 

W 2020 roku wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegające na: 

 Budowie linii energetycznej kablowej SN 15kV, stacji transformatorowych 

kontenerowych 15/0,4 kV, linii kablowych nN 0,4 kV, kanalizacji światłowodowej w 

m. Wierzbica, Podlesie, Tuczępy, 

 Budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0207 z wieżą antenową 

i wewnętrzną linią zasilania w m. Wierzbica 
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3. Program Ochrony Środowiska. 

Program Ochrony Środowiska  

Dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi  z siedzibą w Rzędowie 

został opracowany Projekt Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 –2020 z perspektywą 

do 2025 r., który stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w 

gminach  przynależnych  do  EZGOK,  w  tym  w  Gminie  Tuczępy.  W  celu  poprawy  jakości 

środowiska w Programie wskazano główne kierunki działań dla następujących obszarów: 

 klimat i powietrze, 

 klimat akustyczny, 

 pole elektromagnetyczne, 

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 gleby, 

 gospodarka odpadami, 

 zasoby przyrodnicze, 

 zagrożenie poważnymi awariami, 

 adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 

 edukacja ekologiczna 

W ramach realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody wydano 

4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew oraz sporządzono 31 protokołów w związku ze 

zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne. Zapewniono dostęp do czystej 

wody pitnej poprzez funkcjonującą gminną sieć wodociągową . W 2020 r. do sieci 

wodociągowej przyłączono 17 nowych gospodarstw. Ponadto prowadzono ewidencję 

zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ilość 

gospodarstw podłączonych do kanalizacji sanitarnej wyniosła 210.  W 2020 roku gminnym 

systemem kanalizacji odprowadzono łącznie 16 100 m3 ścieków.   

Wszyscy mieszkańcy zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. W ramach systemu zapewniono selektywną zbiórkę odpadów oraz 

wyposażono mieszkańców w worki do segregacji odpadów komunalnych. W efekcie 

ograniczono ilość odpadów trafiających bezpośrednio na składowisko, a także zmniejszono 

uciążliwość odpadów. Liczba gospodarstw domowych prowadzących selektywna zbiórkę 

odpadów  - 999 gospodarstw, z czego gospodarstw jednoosobowych jest 189, gospodarstw 

dwuosobowych jest 242, gospodarstw trzyosobowych jest 201, gospodarstw 

czteroosobowych jest 168, gospodarstw pięcioosobowych i powyżej jest 199. 

 

4. Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz zapobieganie bezdomności 

na terenie Gminy Tuczępy. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, po zaopiniowaniu przez odpowiednie Koła Łowieckie tj, dzierżawców obwodów 

łowieckich na terenie Gminy Tuczępy oraz przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, został 

podjęty uchwałą Nr XX/170/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. Główne cele 

programu związane między innymi z odławianiem i zapewnieniem miejsca w schronisku 
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bezdomnym zwierzętom, zagwarantowaniem opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom 

oraz miejsca zwierzętom gospodarskim pozostającym bez opieki realizowane były poprzez 

podmioty, z którymi Gmina Tuczępy posiadała odpowiednie umowy. 

Na realizację zadań wynikających z programu oraz ustawy o ochronie zwierząt Gmina 

Tuczępy przeznaczyła w 2020 roku środki w kwocie 37 360,40 zł. Dzięki tej kwocie 

umieszczono w schronisku 16 psów, które w następstwie trafiły do adopcji „z ramienia” 

schroniska, wysterylizowano 3 bezdomne suki i 2 kocice, którym znaleziono właścicieli „z 

ramienia” gminy. Dla 4 psów pozyskano miejsca w fundacjach działających na rzecz 

bezdomnych zwierząt bez ponoszenia kosztów. 

 

5. Program opieki nad zabytkami. 

 

      Gminny Program Opieki nad zabytkami gminy Tuczępy na lata 2016-2020 przyjęty został 

Uchwałą Rady Gminy Tuczępy Nr XXI/148/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Podstawę do 

opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami stanowi ustawa z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami . Celem programu jest pobudzenie wśród 

lokalnej społeczności świadomości istnienia własnego dziedzictwa kulturowego oraz potrzeby 

jego ochrony. W programie ujęto m.in.:-rys historyczny gminy,-zabytki gminy,-obiekty 

wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków (budowle, budynki, kapliczki, figurki i krzyże przydrożne, które stanowią 

charakterystyczny, tradycyjny element krajobrazu kulturowego) oraz obiekty, które wyróżniają 

się na danym terenie wartościami historycznymi i artystycznymi.  W ramach zadań 

realizowanych w 2020r. na bieżąco aktualizowano karty adresowe zabytków. 

 

6. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

W ramach zadań zawartych w  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Tuczępy w roku 2020 poszerzono dotychczasową 

ofertę pomocową Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich 

rodzin o możliwość uzyskania podstawowej pomocy psychologicznej i prawnej przez 

osoby będące ofiarami przemocy domowej oraz te, które w jakimkolwiek stopniu 

uwikłały się w przyjmowanie substancji psycho - aktywnych zmieniających świadomość, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Pracownik Punktu Konsultacyjnego służy 

pomocą wszystkim osobom zainteresowanym i szukającym pomocy w sferze uzależnienia 

od alkoholu i innych środków toksycznych o działaniu odurzającym  

i narkotycznym oraz będących ofiarami przemocy domowej. Jest dostępny w punkcie 

Konsultacyjnym  2  dni w tygodniu, tj. w piątek i wtorek. Prowadzący Punkt 

Konsultacyjny podejmuje szereg działań polegających na uruchomieniu procedur 

administracyjno-prawnych związanych z kierowaniem osób uzależnionych  

na przymusowe leczenie odwykowe, redaguje wnioski i uzasadnienia do Sądu  

o uzyskanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku 
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poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym lub ambulatoryjnym zakładzie 

lecznictwa odwykowego. Ponadto informuje o dostępnych formach leczenia, edukuje 

w zakresie przyczyn, przebiegu i skutków uzależnienia od alkoholu, leków i innych 

substancji chemicznych o działaniu narkotycznym, oraz motywuje do szukania pomocy i 

podjęcia leczenia z własnej woli. Udziela również wsparcia psychologicznego w czasie 

pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy oraz informuje ją o drogach i możliwościach 

administracyjno-prawnych uwolnienia się zarówno od przemocy jak i sprawcy, a także o 

zasadach właściwego i racjonalnego zachowania się w różnych sytuacjach kryzysowych. 

Pracownik udziela również pomocy w redagowaniu pism procesowych np. pozwów do 

Sądu lub zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Ponadto uczestniczy w posiedzeniach 

Zespołu Interdyscyplinarnego i w pracach Grup Roboczych, które są powołane i prowadzone 

w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy 

Tuczępy. Rok 2020 był specyficznym okresem w działalności  Punktu Konsultacyjnego i 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuczępach. Rozwijająca się 

w kraju pandemia „Covid- 19”  znacznie ograniczyła  prowadzenie czynności, a w niektórych 

przypadkach  wręcz uniemożliwiła  wykonywanie dotychczasowych działań.      

       

    Na punkt  konsultacyjny zgłaszają się również osoby poszukujące  pomocy w zakresie 

uzależnienia od  alkoholu, które mają wyrokiem Sądu Rejonowego w Busku Zdroju 

nałożony obowiązek poddania się terapii i uczestnictwa w spotkaniach  „AA”. W roku 2020  

na punkt przychodziło 2 osoby. 

      W przeciągu roku odbyło się 7  posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Przyjęto  i rozpatrzono 9 wniosków,  w tym :  2 o 

dofinansowanie i  7 wniosków o skierowanie osób na leczenie odwykowe. Wobec 7 osób 

Komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny w 

Busku-Zdroju o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego w 

stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.  Koszty poniesione z tego tytułu tj . 

opłaty sądowe, biegłych  wyniosły 2505 złotych. Koszty  posiedzeń komisji wyniosły 

6025 złotych. 

       Członkowie Zespołu orzekającego GKRPA przeprowadzili w swoich 

środowiskach 32 samodzielnych rozmów interwencyjno - motywacyjnych i 7 

profilaktyczno-ostrzegawczych. Ponadto  przeprowadzono w Punkcie Konsultacyjnym 26  

rozmów informacyjno-edukacyjnych z osobami uzależnionymi, osobami wobec których 

istnieje podejrzenie że mają  problem alkoholowy  i szukającymi pomocy oraz członkami 

ich rodzin. Pracownik  prowadzi  opiekę i wsparcie w ramach pomocy 2  osobom, 

borykającymi się z problemami  życiowymi. Wśród osób w roku 2020 , zgłaszających się i 

„zgłaszanych” min. do Punktu Konsultacyjnego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Tuczępach było 16 osób  objętych procedurą „niebieskiej karty” i ujawniono     9  ofiar 

przemocy domowej. Na skutek podjętych czynności  skierowano  3 wnioski do Sądu 

Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Busku - Zdroju o  zbadanie  sytuacji 

opiekuńczej  małoletnich. Ilość osób objętych opieką w ramach programu „Niebieska 

Karta” wyniosła  59. Ponadto w ciągu całego roku 2020 członkowie komisji biorący udział 

w pracach  grup roboczych przy Zespole Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 
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Tuczępach  brali udział w czynnościach w ramach „niebieskich kart” i uczestniczyli  w  

42 posiedzeniach grup roboczych ( w tym uczestniczyli w 4 posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego). Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi 

ścisłą współpracę z Komisariatem Policji  w Stopnicy oraz z Komendą Powiatową w 

Busku- Zdroju, głównie w ramach programu „Bezpieczny Powiat". Niestety w związku 

z zagrożeniem  pandemią „covid-19” w szkołach nie prowadzono tradycyjnych spotkań 

i prelekcji dotyczących profilaktyki alkoholowej .   

    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała pobyt 

dzieci na feriach zimowych( „biała Szkoła”) kwotą  1000 złotych . Dofinansowano konkurs  

z zakresu profilaktyki, organizowany cyklicznie w Szkole Podstawowej w Tuczępach   

kwotą  2859,56 złotych. Nadmienić należy, że z pomocy materialnej korzysta na terenie 

gminy około  129  rodzin . W roku 2020 przyznano pomoc materialną i finansową 306 

osobom. Na przestrzeni całego roku na pomoc socjalna przeznaczono kwotę 173.965 ,00 

złotych.  Stałym elementem działalności informacyjnej, edukacyjnej i 

profilaktycznej na terenie gminy jest zakup i upowszechnianie materiałów do prowadzenia 

zajęć wychowawczych i profilaktycznych w szkołach, świetlicach szkolnych oraz w 

świetlicach wiejskich.  W celu podniesienia standardów  i jakości pracy  na szkolenia  

pracowników  Urzędu Gminy Tuczępy z zakresu nowelizacji  Ustawy o przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi – wydawanie i cofanie  zezwoleń, opłaty, kontrole punktów sprzedaży i 

oświadczeń  o wartości sprzedaży, orzecznictwo i nowelizacja ustawy, pracownicy  Urzędu 

uczestniczyli w szkoleniach, opłacanych z funduszu Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu 

Gminy Tuczępy. Poprzez  funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego  skutecznie  udzielano 

wsparcia i pomocy w różnych formach ofiarom przemocy domowej i rodzinom z problemem 

alkoholowym. Prowadzono skuteczne interwencje  administracyjno-prawne wobec  osób 

nadużywających  alkohol i stosujących przemoc w rodzinie.  Ponadto w związku z 

zagrożeniem  pandemicznym „covid-19”  i w celu zabezpieczenia osób  uczestniczących w 

realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii dokonano 

zakupu  środków dezynfekcyjnych, masek, fartuchów  i przyłbic za kwotę  895 złotych. 

 

 

7. Program przeciwdziałania narkomanii. 

 

            Zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii realizowano 

we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Busku —Zdroju , w ramach Programu 

 „ Bezpieczny Powiat". Ponieważ, są to działania o charakterze ciągłym i są prowadzone 

cyklicznie, co roku, kolejno w nadchodzących latach. Jednak z uwagi na zagrożenie 

pandemiom „Covid-19” w roku 2020 zaniechano prowadzenia działań, które były 

prowadzone cyklicznie w szkołach na terenie Gminy Tuczępy( spotkania, prelekcje, 

przedstawienia czy  wyjazdy edukacyjne i poznawcze). W szkołach jednak w ramach 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kontynuowano opracowany program 

edukacyjno- wychowawczy o treściach profilaktycznych. Program ten zakłada,  
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że dostarczenie dzieciom  i  młodzieży   specyficznych   informacji   dotyczących   

mechanizmów   i   skutków uzależnienia a także ogólnych umiejętności służących 

lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi znacznie redukuje 

ryzyko sięgania po narkotyki   w   sytuacjach   kryzysowych,   a   zatem   zmniejsza   również   

groźbę potencjalnego uzależnienia. Nadmienić należy że, na terenie gm. Tuczępy zjawisko 

narkomanii  nie  występuje. Pojawianie się na Naszym terenie narkotyków ma charakter 

incydentalny, nie mający znaczenia społecznego jak i kryminalnego.  W  roku  2020, 

podobnie jak w latach poprzednich,  nie  stwierdzono i nie ujawniono żadnego   

przypadku   zażywania   lub    rozprowadzania   narkotyków.    Wobec powyższego w celu 

utrzymania tego korzystnego zjawiska wszystkie znajdujące się  placówki   dydaktyczne   

(tj.   szkoły)   w  roku  2020   prowadziły programy dydaktyczne i profilaktyczne związane  

z tym zagadnieniem.  Zorganizowano w placówkach   szkolnych   konkursy,   które   miały   

na   celu   propagowanie odpowiednich postaw i profilaktykę narkotykową . Koszt  

podjętych działań związanych z organizacją konkursów i innych zajęć wyniósł  2859,56  

złotych i został pokryty ze środków gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. W 

związku z zadaniami własnymi gminy zawartymi w ustawie „ O przeciwdziałaniu 

narkomanii " pracownicy Urzędu Gminy w Tuczępach przy każdej okazji, w czasie 

ubiegania się o zezwolenia na uprawę maku, edukowali rolników  wszystkich sołectw na 

temat prawnych aspektów upraw roślin zawierających substancje, których używanie może 

prowadzić do narkomanii ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymiar moralny, 

zdrowotny i społeczny.  

 Biorąc powyższe pod uwagę można przyjąć, że główne cele  

i założenia programu  przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Tuczępy  zostały 

zrealizowane. Poprzez stały monitoring i nadzór  oraz długofalowego procesu edukacji 

skierowanej do dzieci i młodzieży, na temat  zagrożeń  związanych z narkomanią, problem   

potencjalnego zagrożenia narkomanią jest niewielki. Systematyczne  przedsięwzięcie 

edukacyjne i profilaktyczne w przedmiocie uzależnienia  od środku odurzających  i 

narkotyków, które są prowadzone na terenie szkół pozwala na wypracowanie  racjonalnych 

postaw  wobec tej patologii. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w roku 2020 część 

działań mających charakter szeroko rozumianej profilaktyki zawieszono. Jednak z uwagi, że 

działania te mają charakter długofalowy i są stałym elementem programu Przeciwdziałania 

Patologiom na terenie Gminy, po zniesieniu obostrzeń będą kontynuowane  po przez 

dofinansowywania imprez sportowo rekreacyjnych, konkursów, wyjazdów na wycieczki czy 

kolonie na których min. realizowane są  programy profilaktyczne wpływają  na kształtowania 

pożądanych postaw i zachowań oraz są  miejscami alternatywnych  i twórczych form 

spędzania wolnego czasu  dla dzieci i młodzieży. 

Poprzez współpracę  na poziomie lokalnych instytucji takich jak Gminna Komisja  

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Tuczępach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tuczępach, Punkt Konsultacyjny w Tuczępach oraz Zespół Interdyscyplinarny 

podejmowane są działania  na wszelkie przejawy nieprzestrzegania  ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii. Na terenie Szkół wprowadzono jako stały element  tematyki 

zajęć i cyklicznych konkursów dotyczących sfery  profilaktyki uzależnień. Niewątpliwie 

należy dążyć do poprawy w zakresie szkoleń podnoszących wiedzę i kwalifikacje  dla osób 

zajmujących się  tym zjawiskiem na terenie gminy, z uwagi na dość niskie finansowanie w 

tym zakresie.  
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8. Gminna Strategia Pomocy Społecznej. 

 

  Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”. Zgodnie z 

obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej zatrudniają 

pracowników socjalnych jako realizatorów pomocy społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach jest jedyną instytucją pomocy społecznej działającą 

na terenie gminy Tuczępy.  Zgodnie  z ustawą o pomocy  społecznej  na Ośrodku ciąży 

obowiązek opracowania  Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Uchwałą 

Rady Gminy Tuczępy  w 2017 roku  została przyjęta Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Tuczępy na lata 2017 -2022. W ramach przyjętej strategii  

przyjęto główne kierunki działań gminy w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji  

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

              Świadczenia  z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej lub 

innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego.  W szczególnych 

przypadkach pomoc może być udzielana z urzędu. Pomoc udzielana jest na podstawie ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. która określa formy pomocy i kryteria  dostępu 

tj. kryterium dochodowe, uprawniające do świadczeń oraz dysfunkcję . Określa również 

wysokość świadczeń obligatoryjnych, wyjątek stanowi świadczenia fakultatywne – chodzi tu o 

zasiłek celowy gdzie rozmiar pomocy uzasadniony jest od posiadanych środków . Każda forma 

pomocy przyznawana jest decyzją administracyjną na podstawie przeprowadzonego przez 

pracownika socjalnego  wywiadu środowiskowego 

          Głównymi priorytetami które były realizowane w 2020  r. to przede wszystkim: Opieka  

nad rodziną i dzieckiem  ,pomoc ludziom starszym i samotnym, pomoc dzieciom chorym i 

upośledzonym, pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.  

    Dla dzieci  chorych,  upośledzonych  i niepełnosprawnych zostały zorganizowane 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w  miejscu zamieszkania dla 1 środowiska. Na realizację  

powyższej pomocy pozyskano środki z budżetu wojewody  w wysokości  1280,00 zł. Ponadto 

kontynuowano realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  . W 

ramach programu została przyznana pomoc dzieciom w formie posiłków w szkole dla 47 dzieci 

oraz dla dorosłych w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 49  rodzin. 

Ogólny koszt realizowanego programu w 2020  roku wyniósł  49 884,00 z czego   

 36 743,00 zł.  stanowią środki pozyskane z budżetu wojewody.  

    Zgodnie z art. 176 i 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  które  

to nakładają na  gminę   opracowanie trzyletniego programu wspierania rodziny   Uchwałą z 

2019 roku program został przyjęty  na lata 2019 -2021,   a zatem obowiązywał do realizacji 

również w 2020 r.  

Podstawowym założeniem Gminnego Programu  Wspierania Rodziny jest tworzenie spójnego 

systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
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wychowawczych w celu przywrócenia im zdolności do pełnienia tych funkcji, poprzez pracę z 

rodziną  

     W ramach powyższego programu w 2020  r. zatrudniono Asystenta rodziny na ½ etatu , 

który w 2020 r. objął wsparciem 10 rodzin. Dla osiągnięcia  lepszych efektów  dla dzieci i ich 

rodzin –  zatrudniony Asystent Rodziny  współpracował  z: dzielnicowym, terapeutą, służbą 

zdrowia, pedagogami oraz kuratorami sądowymi. 

   Ponadto w 2020  roku tut. Ośrodek realizował świadczenia z pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Programu „Dobry 

Start”. 

    Z zakresu pomocy społecznej tut. Ośrodek  wypłacał zasiłki celowe ( płacone z budżetu 

gminy),  zasiłki stałe  (płacone z budżetu  państwa), zasiłki  okresowe  (płacone z budżetu 

państwa). Najczęstszym powodem przyznawania pomocy przez Ośrodek w 2020  r.  było: 

ubóstwo – 40 rodzin, bezrobocie – 45  rodzin,  długotrwała lub ciężka choroba – 41 rodzin, 

bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – 9 rodzin , alkoholizm – 11 rodzin. 

Realizowano również program  Karta Dużej Rodziny. 

   W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy uchwalonego na lata 2016-2020  

podejmowano działania mające na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem 

przemocy oraz zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje  

przemoc. Powołany jest również przez Wójta Gminy Gminny Zespól  Interdyscyplinarny.   W 

ramach powyższego programu w 2020   prowadzono monitoring w 8  rodzinach. Ponadto za 

niektóre osoby korzystające z pomocy społecznej, tut. Ośrodek  opłacał składki na 

ubezpieczenie zdrowotne dla 12 osób na łączną kwotę 6 567,00 zł. W ramach świadczeń  

rodzinnych tut. Ośrodek wypłacał: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, 

świadczenia pielęgnacyjne, specjalne  zasiłki  opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia 

rodzicielskie, zasiłki z funduszu  alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 

dziecka.  Wszystkie świadczenia płacone były z budżetu państwa. W 2020  r. na wyżej 

wymienione świadczenia wydatkowano – 1 625 884,00 zł.  

W ramach realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500 + „ płaconego z budżetu państwa 

łącznie z kosztami obsługi w 2018 r. wydatkowano kwotę – 3 827 783,00 zł.  

    Ponadto w 2020  r. przystąpiono do realizacji nowego programu rządowego pod nazwą 

„Dobry start”. W ramach powyższego programu wypłacono świadczenia dla  485 uczniów z 

terenu Gminy na łączną kwotę 150 022,00 zł. Realizacja  zadania finansowana była  z budżetu 

państwa.  

 

9. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Pracę z organizacjami pozarządowymi reguluje  corocznie przyjmowany Program 

współpracy. Określa on zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej 

wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z 

organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a 

ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie. 

W samorządach program współpracy jest uchwałą organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego – podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy 

pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami 

pozarządowymi. 

Przepisy wymagają (art. 5a ust 1), aby przed uchwaleniem program był konsultowany z 

organizacjami pozarządowymi. Wprowadzając ustawowy obowiązek konsultowania programu 

współpracy, do ustawy wpisano, że sposób tych konsultacji musi być opisany w przyjmowanym 

przez radę dokumencie (art. 5a ust 4 pkt 10). 

Działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego jest kluczowym elementem zmierzającym do określenia, a następnie 

zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Jest narzędziem wykorzystującym znajomość 

potrzeb danych środowiska, które sprzyja zwiększeniu aktywności i spójności społeczności 

lokalnej.  

Gmina Tuczępy przyjęła Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 

uchwała nr XVI/ 128/2019 RADY GMINY W TUCZĘPACH z dnia 18 listopada 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Tuczępy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Nadrzędnym celem Programu współpracy jest wzrost efektywności działania na rzecz 

mieszkańców Gminy Tuczępy,  wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej, skuteczne 

wykonywanie zadań własnych wynikających z przepisów prawa we współpracy z 

organizacjami oraz poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów 

społecznych. 

 

Celami szczegółowymi Programu współpracy są: 

1. zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych na realizację zadań w sferze 

pożytku publicznego, 

2. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz dążenie do wywoływania potrzeby 

społecznej partycypacji mieszkańców, zmierzające do ciągłej poprawy jakości ich życia, 

3. rozwiązywanie ważnych problemów społeczności lokalnej we współpracy z organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

4. poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Tuczępy poprzez celniejsze zidentyfikowanie 

potrzeb społeczności lokalnych, 

5. wytyczanie jasnych, przejrzystych i akceptowalnych zasad współpracy między sektorami, 

opierających się na wzajemnym doświadczeniu i zdobytej wiedzy, w celu maksymalizacji 

zysków z podejmowanych wspólnie działań, 

6. zwiększanie otwartości Gminy Tuczępy na nowe inicjatywy i wykorzystywanie możliwie 

dostępnych procedur służących ich skutecznej i jak najlepszej realizacji, 

7. promocja Gminy Tuczępy jako Gminy  otwartej  na potrzeby społeczności lokalnych. 

Współpraca Gminy Tuczępy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o 

charakterze finansowym i pozafinansowym. 
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     Formy współpracy o charakterze finansowym: 

1) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację, 

2) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe 

dofinansowanie jego realizacji. 

     Formy współpracy o charakterze pozafinansowym: 

1) wzajemne informowanie się Gminy Tuczępy oraz organizacji pozarządowych o 

planowanych kierunkach działań, w tym informowanie organizacji pozarządowych o zadaniach 

publicznych, które będą realizowane w roku obowiązywania Rocznego Programu, 

2) doradztwo ze strony pracowników Urzędu, udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej, 

np. informowanie o zasadach udzielania dotacji, 

3) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania, 

4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w tym z funduszy 

Unii Europejskiej, 

5) udostępnianie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego lokali na 

spotkania związane z realizacją Programu współpracy i prowadzeniem statutowej działalności, 

6) udostępnianie witryny internetowej Urzędu Gminy Tuczępy do publikacji i udzielania 

informacji nt. Realizacji Programu Współpracy, 

7) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć gminy 

Tuczępy i organizacji, 

8) prowadzenie działalności promującej wspólne działania, 

9) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych celem 

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, z wyłączeniem udziału tych  

przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych, których wnioski, 

projekty są opiniowane, 

10) upowszechnianie i wspieranie wolontariatu jako czynnika rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 Należy podkreślić, że organizacje pozarządowe uzupełniają zadania samorządów 

lokalnych, a zaufanie jakim obdarza ich  społeczeństwo jest świadectwem coraz większej 

skuteczności ich działania. 

 

 

 

 

 Na terenie Gminy Tuczępy działają następujące Organizacje pozarządowe:  

 

1. OSP Grzymała 

2. OSP Niziny 

3. OSP Januszkowice 

4. OSP Jarosławice  

5. OSP Kargów 

6. OSP Tuczępy  

7. OSP Wierzbica 

8. OSP Rzędów 

9. Stowarzyszenie „ Towarzystwo Przyjaciół Gminy Tuczępy „  (TPG)  

10. Stowarzyszenie  „ Niziny Góra” ( KGW) 

11. Stowarzyszenie „ Koło Gospodyń Wiejskich „ w Tuczępach  (KGW)  

12. Stowarzyszenie „ Koło Gospodyń Wiejskich „ w Wierzbicy ) KGW)  
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13. Stowarzyszenie  „ Koło Gospodyń Wiejskich „ Góra ( KGW)  

14. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich „w  Podlesiu ( KGW)  

15. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich „w  Jarosławicach ( KGW) 

16. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich „w  Nieciesławicach ( KGW) 

17. Klub Sportowy „ Wschodnia Tuczępy”  

18. Stowarzyszenie Aktywni Razem Kargów- Brzozówka  

19. Gminny  Klub Motocyklowy  

 

 

Łącznie na terenie gminy działa 19  Organizacji pozarządowych.  

 

 

Ze względu na panującą pandemię, która rozpoczęła się na początku 2020 roku, gmina nie miała 

możliwości zorganizowania wydarzeń kulturalnych oraz innych form działania, a co za tym 

idzie współpraca z organizacjami pożytku publicznego była bardzo ograniczona.  

 

 W sierpniu zorganizowano  niewielką  uroczystość gminną pod nazwa Dożynki Gminne 2020. 

Przy tej okazji Koła Gospodyń Wiejskich mogły zaprezentować swój dorobek artystyczny  oraz 

przepięknie wykonane bukiety żniwne.  

 

Do działań podjętych przez gminę w 2020 roku należą również :   

 

- dotacja celowa  dla OSP Jarosławice na realizację zadania pn. „ Przygotowanie jednostki OSP 

do działań ratowniczo- gaśniczych w zakresie remontu strażnicy” - wykonanie posadzki  

w garażu- kwota dotacji  to 2500.00 złotych.  

 

- dotacja celowa dla OSP Wierzbica na realizację zadanie pn. „ Przygotowanie jednostki OSP 

do działań ratowniczo- gaśniczych w zakresie remontu strażnicy – wykonanie podsadzki 

 w garażu- kwota dotacji to 900.00 złotych.  

 

 

 

 

V.  Realizacja uchwał Rady Gminy Tuczępy w 2020 roku 

W 2020 roku Rada Gminy Tuczępy podjęła łącznie 72 uchwały. 

Część uchwał stanowią akty, co do których istnieje obowiązek corocznego ich podejmowania. 

Są to: 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Tuczępy, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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 Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

 uchwała budżetowa Gminy Tuczępy na 2020 rok w trakcie jej realizacji wymagała 

wprowadzenia korekt. W tym celu podjęto 10 uchwał zmieniających. Niektóre 

wprowadzone zmiany budżetowe wymagały również zmian Wieloletniej prognozy 

finansowej. Uchwalono 8 uchwał zmieniających uchwałę Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2010-2028. 

 uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2021 rok. 

 uchwała w sprawie wyboru metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Wszystkie uchwały były realizowane zgodnie z ich zapisami. Uchwały podlegające 

publikacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

Na Sesji Nr XIX Rady Gminy Tuczępy  dnia 29 stycznia 2020 roku podjęto 9 uchwał 

1. Uchwała Nr XIX/142/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020r.w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 

wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowych. 

Przedmiotową uchwałą ustalono nową stawkę  opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Ponadto ustalono nową  stawkę opłaty podwyższonej  w przypadku gdy 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny. Zwolniono w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

2. Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie 

wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020-2028 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez radę Gminy. 

3. Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na  2020 rok 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

4. Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie  

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy  na rok 2020 

5. Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie 

zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Tuczępy na rok 2020 

6. Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie 

zmiany uchwały NR XVII/133/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 10 grudnia 2019 r.  w sprawie 
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ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Podjęcie uchwały wiązało się z brakiem zapisu w uchwale Nr XVII/133/2019 utraty mocy 

uchwały Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała jest w 

bieżącej realizacji zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

7. Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie 

zmiany Uchwały NR XII/97/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym 

Uchwała zrealizowana w całości. Wyłoniono nabywcę w przetargu ustnym nieograniczonym, 

który odbył się w dniu 28.10.2020r. 

8. Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym 

Uchwała zrealizowana w całości. Wyłoniono nabywcę w przetargu nieograniczonym, który 

odbył się w dniu 28.10.2020r.  

9. Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Tuczępy położonego w budynku nr 37 w Tuczępach. 

Uchwała wykonana w całości. Podpisano umowę najmu lokalu w dnia 28 lutego 2020r.  

 

Na Sesji Nr XX Rady Gminy Tuczępy  dnia 2 marca 2020 roku podjęto 20 uchwał  

1. Uchwała Nr XX/151/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020-2026 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

2. Uchwała Nr XX/152/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w 

budżecie Gminy Tuczępy na rok 2020  

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

3. Uchwała Nr XX/153/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tuczępy na 2021 rok środków na 

fundusz sołecki 

4. Uchwała Nr XX/154/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

Odpowiedź dotyczyła skargi na uchwałę Rady Gminy Tuczępy Nr XII/186/2016 z dnia 27 

grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty. 

5. Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 
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6. Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

7. Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

8. Uchwała Nr XX/158/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

9. Uchwała Nr XX/159/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

10. Uchwała Nr XX/160/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

11. Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

12. Uchwała Nr  XX/162/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

13. Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

14. Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

15. Uchwała Nr XX/165/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

16. Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

17. Uchwała Nr XX/167/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

18. Uchwała Nr XX/168/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 

19. Uchwała Nr XX/169/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku- Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę. 
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Uchwały od  Nr XX/155/2020 Rady Gminy Tuczępy do Nr XX/169/2020 Rady Gminy 

Tuczępy z dnia 2 marca 2020 roku dotyczą przekazania skargi na uchwałę Nr XII/122/2005 

Rady Gminy Tuczępy z dnia 14 luty 2005 r. w sprawie zmian statutu sołectw. 

20. Uchwała Nr XX/170/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Tuczępy w 2020 roku.  

Uchwała była realizowana sukcesywnie z podmiotami z którymi Gmina posiada stosowne 

umowy tj.: na odławianie, umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt, opiekę 

weterynaryjną, zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim pozostającym bez właściciela. 

W okresie objętym informacją odłowiono 22 szt. bezdomnych zwierząt z tego 16 szt. 

przekazano do schroniska, za pośrednictwem Urzędu Gminy 6 szt. przekazano do adopcji. Na 

realizację zadań wynikających z programu zawarto umowę z: Schroniskiem w Nowinach ul. 

Przemysłowa 89, Gabinetem Weterynaryjnym FOX-Vet w Stopnicy ul. Mickiewicza 5A, 

Gospodarstwem rolnym w m. Chałupki 34 gm. Tuczępy. 

  

 

Na Sesji Nr XXI Rady Gminy Tuczępy dnia 29 kwietnia 2020 roku podjęto 5 uchwał 

1. Uchwała Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

2. Uchwała Nr XXI/172/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr X/87/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających 

do szkół na terenie gminy Tuczępy, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 

edukacyjne, artystyczne i sportowe 

W 2020 roku została podjęta uchwała zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium dla 

uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczępy, za wysokie wyniki 

w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe. W Regulaminie zostały 

zmienione średnie ocen dla poszczególnych klas oraz doprecyzowano kryterium w konkursach 

sportowych za które uczeń może otrzymać stypendium. Kryteria zostały podwyższone, 

chodziło o to, żeby maksymalnie zmotywować uczniów, żeby osiągali jak najwyższe wyniku 

w nauce i ci najlepsi otrzymywali nagrody za swoją pracę. Zostało postawione na jakość a nie 

ilość przyznawanych stypendiów. Lepiej nagrodzić mniejszą grupę uczniów wysokimi 

stypendiami, bo to powoduje mobilizację pozostałych do poprawiania swoich wyników. 

 

3. Uchwała Nr XXI/173/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia zasad uczestniczenia Sołtysów w sesjach Rady Gminy Tuczępy w okresie 

obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej 

4. Uchwała Nr XXI/174/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia zasad prowadzenia sesji Rady Gminy oraz podejmowania uchwał przy użyciu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie ogłoszonego stanu 

epidemii lub zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
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5. Uchwała Nr XXI/175/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

Rada Gminy uznała petycję za bezzasadną, nie uwzględnia postulatu dotyczącego podjęcia 

uchwały solidarnościowej. 

 

Na Sesji Nr XXII Rady Gminy Tuczępy  dnia 29 maja 2020 roku podjęto 4 uchwały 

1. Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020-2026. 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

2. Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2020 rok. 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami   przyjętymi przez Radę Gminy. 

3. Uchwała Nr XXII/178/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

Rada Gminy pozostawiła petycję  bez rozpatrzenia  wniesioną dnia 24.03.2020r. przez podmiot 

określający się jako Koalicja Polska Wolna od 5G. Petycja nie spełniała wymogów formalnych 

zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach. 

4. Uchwała Nr XXII/179/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa w związku z 

zaistniałym stanem epidemicznym. 

Na terenie Gminy Tuczępy nie ma przedsiębiorców, którzy ponosiliby opłaty z tytułu 

użytkowania wieczystego. W związku z powyższym Rada Gminy uznała petycję za bezzasadną  

 

Na Sesji Nr XXIII Rady Gminy Tuczępy  dnia 2 lipca 2020 roku podjęto 2 uchwały 

 

1. Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020-2026. 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

2. Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2020 rok.  

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

 

Na Sesji Nr XXIV Rady Gminy Tuczępy  dnia 20 lipca 2020 roku podjęto 8 uchwał  

 

1. Uchwała Nr XXIV/182/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Tuczępy wotum zaufania 
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2. Uchwała Nr XXIV/183/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Tuczępy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

3. Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019 

4. Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Tuczępach 

5. Uchwała Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 

likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej Tuczępy w Jarosławicach oraz zmiany statutu 

samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Tuczępach 

Uchwała w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej Tuczępy w Jarosławicach 

została podjęta ze względu na likwidację z dniem 31.08.2019 roku Gimnazjum im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Jarosławicach, w budynku którego mieściła się filia biblioteki.  

Księgozbiór ze zlikwidowanej filii został zinwentaryzowany i zagospodarowany przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Tuczępach.  

6. Uchwała Nr XXIV/187/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2020 rok  

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy 

7. Uchwała Nr XXIV/188/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały nr II/21/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Uchwała nie została wykonana. Zmiana dotyczyła sprostowania powierzchni działki zgodnej z 

rejestrem ewidencji gruntów.   

 

8. Uchwała Nr XXIV/189/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 

Tuczępy na 2020 rok 

Zmiany dotyczyły zapewnienia środków finansowych na potrzeby funkcjonowania Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zabezpieczenia członków Komisji, 

wnioskodawców i wszystkich uczestniczących w postępowaniu administracyjnym w środki 

ochrony osobistej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19. 

 

Na Sesji Nr XXV Rady Gminy Tuczępy  dnia 24 sierpnia 2020 roku podjęto 3 uchwały 

 

1. Uchwała Nr XXV/190/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020-2026 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

2. Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 rok  

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy 
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3. Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla potrzeb zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów oraz rodziców na rok szkolny 2020/2021  

Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla potrzeb zwrotu rodzicom 

kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na rok szkolny 2020/2021 ma na 

celu zwrot kosztów, jakie ponoszą rodzice w związku z dowozem swoich niepełnosprawnych  

dzieci do szkół i przedszkoli. W roku szkolnym 2020/2021 z tej formy pomocy korzysta 2 

rodziców.  

 

 

Na Sesji Nr XXVI Rady Gminy Tuczępy  dnia 29 września 2020 roku podjęto 6 uchwał 

1. Uchwała Nr XXVI/193/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020-2026. 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami   przyjętymi prze Radę Gminy.  

2. Uchwała Nr XXVI/194/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 rok  

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

3. Uchwała Nr XXVI/195/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca  

uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

 

4. Uchwała Nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych  

5. Uchwała Nr XXVI/197/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr VIII/73/2011 z dnia 28 czerwca 2011r w sprawie powierzenia Spółce pod 

firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi  na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina 

Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla 

realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 

Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE 

Uchwała dotyczyła przedłużenia okresu powierzenia spółce Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania 

własnego  Gminy w zakresie gospodarki odpadami komplanarnymi poprzez ich 

zagospodarowanie.   

ZGOK Sp. z o. o. z siedzibą w Rzędowie ubiega się o dofinansowanie projektu  pod nazwą: „ 

Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami  Komunalnymi w Rzędowie” , 

którego celem jest modernizacja infrastruktury ZGOK poprzez przebudowę  i wyposażanie III 

kwatery składowiska odpadów  innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybowie. Ze względu 

na trwałość projektu wymagane jest aby okres, na jaki zawarto umowę o świadczenie usług 

kończył się najwcześniej po upływie 5 lat od przewidywanej daty ukończenia realizacji 

projektu. W związku z tym iż okres zakończenia realizacji projektu przypada na 2022 rok 

koniecznym stało się przedłużenie powierzenia realizacji w/w zadania na okres trwałości 
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projektu „ Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 

Rzędowie nie dłużej niż do 31 grudnia 2028 r. i zawarcie aneksu do Umowy z dnia 14 września 

2011 r. o świadczenie usług publicznych.   

 

6. Uchwała Nr XXVI/198/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tuczępy 

 

Na Sesji Nr XXVII Rady Gminy Tuczępy dnia 16 listopada 2020 roku podjęto 4 uchwały 

 

1. Uchwała Nr XXVII/199/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020-2027. 

Uchwała zrealizowana była  zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

2. Uchwała Nr XXVII/200/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Gminy. 

3. Uchwała Nr XXVII/201/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2020 r.  w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok 

Uchwała w realizacji bieżącej  2021roku. 

4. Uchwała Nr XXVII/202/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie 

pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Wniesiona skarga nie wypełniała wymogów formalnych § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

 

Na Sesji Nr XXVIII Rady Gminy Tuczępy  dnia 24 listopada 2020 roku podjęto 4 uchwały 

 

1. Uchwała Nr XXVIII/203/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020-2027 

Uchwała realizowana była zgodnie z zapisami przyjętymi przez radę Gminy. 

2. Uchwała Nr XXVIII/204/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Uchwała realizowana była zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Gminy. 

3. Uchwała Nr XXVIII/205/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca 

uchwałę NR XXVII/201/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na 2021 rok 

Uchwała przyjęta do realizacji w 2021 roku  

4. Uchwała Nr XXVIII/206/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 listopada 2020 r.  
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w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Gminy Tuczępy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwała przyjęta do realizacji na 2021 rok. Roczny Program Współpracy ma na celu 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi w 

realizacji ważnych celów społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Tuczępy. 

 

Na Sesji Nr XXIX dnia 29 grudnia 2020 roku  podjęto 7 uchwał 

1. Uchwała Nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 

Uchwała przyjęta do realizacji w latach 2021-2027  

2. Uchwała Nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2021 rok 

Uchwała przyjęta do realizacji w 2021 roku 

3. Uchwała Nr XXIX/209/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 

Tuczępy za pomocą innego instrumentu płatniczego w tym instrumentu płatniczego na 

którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

4. Uchwała Nr XXIX/210/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

na lata 2021-2025. 

Uchwała przyjęta do realizacji w latach 2021-2025 

5. Uchwała Nr XXIX/211/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 

Tuczępy na 2021 rok. 

Uchwała przyjęta do realizacji w 2021 roku 

6. Uchwała Nr XXIX/212/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczępy. 

Uchwała dotyczyła uchwalenia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

w gminie Tuczępy dostosowanego do zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r., o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2020 r., poz. 1493) oraz z 

uwzględnieniem uzasadnienia wyroku Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2019 

r. sygn.. akt II SA/Ke672/19  w sprawie dotyczącej kwestionowania niektórych 

postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Z dniem wejścia w życie w/w uchwały traci moc uchwała nr XXXVIII/253/2017 Rady 

Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2017 r. 

7. Uchwała Nr XXIX/213/ 2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargowym. 

Na dzierżawę  nieruchomości dz. 423 obręb Niziny w trybie bezprzetargowym 

ogłoszono przetarg na 27 kwietnia 2021r.  
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Realizacja w 2020 roku  zapisów Uchwał Rady Gminy podejmowanych w 2019 roku  

 

1. Uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2019 r. przyjęto 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Tuczępy na lata 2019 -2021.  Zadania 

programu realizowane były zarówno w 2019 jak i 2020 . W ramach programu   

zatrudniony został Asystent rodziny na ½ etatu.  

Pracą Asystenta rodziny  w 2019 roku objętych było 12 rodzin  natomiast w 2020 r.  13 

rodzin.  

2.  Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25  stycznia 2019 r.  

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych 

programem wieloletnim „ Posiłek w szkole i w domu na  LATA 2019-2023 . Zgodnie 

z podjętą  uchwałą  odstąpiono od żądania zwrotu wydatków od osób objętych 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023  jeżeli  dochód 

na osobę  w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza  wysokości 150 % kryterium 

dochodowego określonego  w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.  

3. Uchwała Nr VI/52/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w 

formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole w i domu na lata 2019- 2023.  Celem podjętej 

uchwały było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży , a także 

dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności osób starszych, 

chorych niepełnosprawnych i samotnych  a podwyższenie kryterium  miało na celu  

objęcie większą liczbę osób w/w programem.  

W ramach realizowanego programu w 2019 r. w ramach dożywiania dzieci w szkole 

objętych było 66 uczniów natomiast w ramach świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku  lub żywności  57 rodzin . 

 W 2020 roku z powyższego programu skorzystało w ramach posiłków szkole 47 dzieci, 

a w ramach świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  49 rodzin.  

4. Uchwała Nr XVIII/137/2019 r. Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak 

również trybu ich pobierania. W ramach podjętej uchwały w 2019 i 2020 nie była 

realizowana pomoc ponieważ nie było zgłoszeń. 

 

5. Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Gminy Tuczępy  z dnia 10 grudnia 2019 r.  w sprawie 

ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku  dla osób 
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bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W ramach 

podjętej uchwały  nie dokonywano opłat ponieważ  nie były umieszczane osoby w 

schronisku.  

6. Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 października 2019 w 

sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków  jego funkcjonowania.  

W ramach podjętej uchwały prowadzono postępowanie z rodzinami, w których istniało 

podejrzenie o stosowanie przemocy. W  2019 roku tą formą pomocy objętych było  15 

rodzin a w 2020 r. 8 rodzin. 

 

VI. Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym 

 

1.  Kultura 

Na terenie Gminy Tuczępy działają 2 instytucje kultury: Centrum Kultury w Tuczępach oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna. 

 

Centrum Kultury w Tuczępach jest samorządową instytucją kultury, która pracuje w 

oparciu o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej zapisane w rocznych 

planach pracy.  

Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy podejmowanie działań, których 

celem jest bieżące zaspakajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców gminy 

Tuczępy, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie 

wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i 

prezentujących dorobek kulturalny w gminie i poza nią, organizowanie różnorodnych form 

twórczości artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców wszystkich grup 

wiekowych oraz popularyzacja i promocja twórczości artystycznej. 

Centrum Kultury w Tuczępach obejmuje swoim działaniem teren całej gminy. W jego 

skład wchodzi: Wiejski Dom Kultury w Nieciesławicach, Świetlica Wiejska w Jarosławicach, 

Świetlica Wiejska w Nizinach oraz Świetlica Wiejska w Kargowie. 

W 2020 roku działalność Centrum była w dużym stopniu naznaczona pandemią i mocno 

ograniczona. Decyzją premiera wszystkie instytucje kultury pozostawały zamknięte w 

terminach: od 12 marca do 30 czerwca oraz od 7 listopada do 31 grudnia 2020r. W czasie 

zamknięcia, jedynie w okresie od 1 do 30 czerwca możliwe było stacjonarne nauczanie 

indywidualne gry na instrumentach. W pozostałym czasie instruktor muzyki prowadził ją 

zdalnie. Pomimo wielkich ograniczeń Centrum Kultury zrealizowało wiele przedsięwzięć, w 

tym także online. 

W roku 2020 Centrum Kultury w Tuczępach prowadziło następującą działalność: 

- organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego i kulinarnych dla dzieci i młodzieży; 

- organizacja zabaw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, pikników rodzinnych i innych; 

- działalność sportowa i rekreacyjna – turnieje tenisa stołowego, bilarda, zajęcia fitness, 

zumby dla dzieci; 
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- Ferie 2020 – bogata oferta wszystkich świetlic na czas ferii zimowych, min. zajęcia sportowe 

i zumby w Nizinach, warsztaty kulinarne i plastyczne w Kargowie, turniej bilardowy w 

Jarosławicach, warsztaty plastyczne w Nieciesławicach, warsztaty „Karnawałowe szaleństwo” 

w Tuczępach; 

- działalność muzyczna, w tym: 

 edukacyjna – nauka gry na instrumentach i śpiewu - każdego roku uczniowie prezentują 

swoje dokonania podczas „Koncertu Uczniów”, który w roku 2020 został zrealizowany w lipcu 

w wersji online. 

 Koncert Kolęd „Bóg się rodzi” w Kościele Parafialnym w Tuczępach; Koncert 

zorganizowany we współpracy z Wójtem Gminy Tuczępy Markiem Kaczmarkiem i 

Proboszczem Parafii Tuczępy Ks. Krzysztofem Irlą, 5 stycznia 2020r. W kolędowym orszaku 

stanęli i zaśpiewali: Radni Rady Gminy Tuczępy – prowadzeni przez Klaudię Pałkę – 

Przewodniczącą Rady Gminy Tuczępy; nauczyciele ze szkół w Tuczępach, Nizinach i 

Kargowie, a z nimi Panie Dyrektor: Grażyna Patrzałek, Bożena Tałaj i Dorota Wolska; 

pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia w Tuczępach, szpitali w Staszowie, Busku Zdroju i Kielcach 

ze wsparciem Pana Doktora Zbigniewa Zioło; policjanci z Komisariatu Policji w Stopnicy pod 

dowództwem Komendanta Powiatowego Policji w Busku Zdroju Jakuba Kosinia i Kamili 

Zbertek – Guczał – Komendantem Komisariatu Policji w Stopnicy; urzędnicy - pracownicy 

Urzędu Gminy w Tuczępach – prowadzeni przez Stanisławę Stolarską - Sekretarz Urzędu 

Gminy; strażacy z jednostek OSP w: Grzymale, Jarosławicach, Kargowie, Nizinach, Tuczępach 

i Wierzbicy prowadzeni przez Komendanta Gminnego OSP w Tuczępach Janusza Łosina, 

niezwykłe Trio w składzie – Ks. Proboszcz Krzysztof Irla, Wójt Gminy Tuczępy Marek 

Kaczmarek i Pan Doktor - Kierownik Ośrodka Zdrowia i Radny powiatowy Zbigniew Zioło; 

schola parafialna – a  z nią Tomasz Mazur, Sebastian Tutak, Konrad Basa i Bartosz Tutak; 

wokalistki z Centrum Kultury: Amelia Mazur, Wiktoria Prasałek i Angelika Mrowińska. 

Kolędowy orszak, słowem z ewangelii o Narodzeniu Jezusa przeprowadziły lektorki: Bożena 

Tałaj i Zofia Kańska. Koncert odbił się szerokim echem wśród mieszkańców całej gminy, a 

relacje i informacje o nim pojawiły się na gminnych i powiatowych portalach, także w gazecie 

i na portalu Echa Dnia. 

 Koncert „Cud Bożego Narodzenia”, grudzień, 2020r. – zrealizowany z udziałem 

lektorów – przedstawicieli władz gminnych i mieszkańców oraz wokalistek z Centrum Kultury. 

Z powodu ograniczeń koncert był nagrany i upubliczniony w sieci.  

 

- „Narodowe Czytanie” – organizowane po raz ósmy wspólnie ze Szkołą Podstawową w 

Nizinach i Gminną Biblioteką Publiczną w Tuczępach. W 2020 roku w pięknej scenerii, 

niestety bez udziału publiczności czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego; 

 

- organizacja i przeprowadzenie Konkursu „Mój piękny ogród” – I edycja gminnego 

konkursu. Wzięło w nim udział dziewięciu właścicieli ogrodów: Barbara Bławat z 

Nieciesławic, Wanda Czapla z Nizin, Helena i Tadeusz Gozdkowie z Wierzbicy, Barbara 

Nowak z Nizin, Joanna Ptak z Nieciesławic, Marzena i Janusz Sowińscy z Tuczęp, Roksana 

Wałaszek z Nizin,  Agnieszka Więckowska z Podlesia oraz Justyna i Arkadiusz Wójcikowie z 

Kargowa. Zwyciężył ogród Wandy Czapli z Nizin, drugim był ogród Agnieszki Więckowskiej 

z Podlesia, a na trzecim miejscu znalazły się dwa ogrody: Barbary Bławat z Nieciesławic i 
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Barbary Nowak z Nizin. Wszystkie zgłoszone ogrody okazały się być piękne, interesujące, 

pomysłowe, wypielęgnowane, w każdym widać było dobrą rękę i wielkie serce gospodarzy. 

Dzięki nim obejrzeliśmy kawałek pięknej gminy, niezwykłego otoczenia domów, 

różnorodności koncepcji, roślin i dekoracji. Dzięki pozyskaniu sponsorów mogliśmy nagrodzić 

wszystkich uczestników konkursu. A wsparli nas: firma Hydrogeotechnika w Kielcach, Huta 

Szkła w Grzybowie oraz firma PSB BEL-POL Leszek Belusiak w Staszowie. Wszyscy 

otrzymali piękne szklane wazony i lampiony, a laureaci trzech miejsc dodatkowo nagrody 

pieniężne i drobny sprzęt ogrodniczy (za I i II miejsce).  

- organizacja uroczystości upamiętniającej księży: Jana Francuza i Hipolita Skibińskiego 

– 15 sierpnia 2020r. – współorganizacja z Urzędem Gminy w Tuczępach. Udział w uroczystej 

mszy świętej, przejście na cmentarz, złożenie kwiatów na grobach księży. Udział wzięli: 

rodzina ks. Jana Francuza, władze gminy, poczty sztandarowe Rady Gminy i szkół, 

przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy.  

- organizacja „Dożynek Gminnych”, 16 sierpnia 2020r. W 2020 roku po raz drugi Centrum 

Kultury było głównym organizatorem Dożynek Gminnych w Tuczępach. Współorganizatorem 

był Urząd Gminy w Tuczępach. Z powodu ograniczeń epidemiologicznych Dożynki odbyły się 

w nieco okrojonej formie, ale z rolnikami, gospodarzami, kołami gospodyń wiejskich, 

strażakami, władzami gminy, gośćmi, z chlebem, kłosami zbóż, kwiatami, darami ziemi i 

barwami wsi. W kościele św. Jana Chrzciciela w Tuczępach stanęli przedstawiciele wszystkich 

wsi by tradycyjnie złożyć dziękczynienie za plony, poświęcić płody ziemi i pobłogosławić 

chleb.  Na ołtarzu złożono chleb przyniesiony przez mieszkańców Tuczęp: Klaudię Pałkę –

Przewodniczącą Rady Gminy Tuczępy i Stanisława Sierugę – Sołtysa Tuczęp. Mieszkańcy 

naszych wsi złożyli też dary ziemi: chleb (Tuczępy), owoce (Nieciesławice), warzywa 

(Podlesie), miód (Januszkowice), kwiaty (Góra), kłosy zbóż (Grzymała); obok nich wino 

(Jarosławice), Pismo Święte (Niziny) i komunikanty (Wierzbica). Bukiety żniwne zastępujące 

w tym roku dożynkowe wieńce, przyniesione przez mieszkańców: Góry, Grzymały, 

Januszkowic, Jarosławic, Nieciesławic, Nizin, Podlesia, Tuczęp i Wierzbicy zostały uroczyście 

poświęcone przez ks. Krzysztofa. Druga część święta odbyła się przed budynkiem Urzędu 

Gminy. Rozstrzygnięto i wręczono nagrody w Konkursie „Mój piękny ogród”, uroczyście 

przekazano pompę szlamową strażakom z Januszkowic, ufundowaną przez firmę 

Hydrogeotechnika, w części artystycznej wystąpiły zespoły śpiewacze Kół Gospodyń 

Wiejskich.  

 

- organizacja Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Tuczępach - msza św. za 

Ojczyznę – z powody ścisłych ograniczeń i zakazu zgromadzeń, odbyła się tylko msza św. w 

kościele w Tuczępach. 

- wydawanie gazety „Głos Gminy Tuczępy” - skład redakcji pracuje w Centrum Kultury. To 

tutaj odbywają się zebrania zespołu redakcyjnego i Rady Programowej, tu powstaje ostateczny 

kształt gazety. 

- współpraca ze stowarzyszeniami: Towarzystwo Przyjaciół Gminy Tuczępy, Koło Gospodyń 

Wiejskich w: Wierzbicy, Nizinach; z parafią św. Jana Chrzciciela w Tuczępach – prowadzenie 

i występy scholi; 

- dbanie o promocję Gminy Tuczępy – prowadzenie strony „Centrum Kultury w Tuczępach” 

i strony „Gmina Tuczępy wczoraj i przedwczoraj” na portalu społecznościowym;  publikacja 

relacji z wydarzeń w prasie lokalnej, a także o zasięgu powiatowym i wojewódzkim - w „Echu 

Dnia” oraz na  portalach: echodnia.eu i busko.com. 
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 Budżet Centrum Kultury w 2020 roku: 

Dotacja otrzymana z Gminy na działalność statutową – 365 000,00zł 

- wykonanie budżetu: 342 049,65zł. 

- do Gminy zwrócono: 22 950,354zł. 

 

  W gminie w 2020 roku funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w  Tuczępach,  w tym 

dwie filie w Kargowie i Jarosławicach. Filia w Jarosławicach, mająca siedzibę w budynku 

Gimnazjum, została zlikwidowana z dniem 30.06.2020r. Lokale wszystkich bibliotek znajdują 

się w budynkach szkół i nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020r wynosił 26949 woluminy, zaś na koniec roku 24688 

woluminów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 7,2 na 

dzień 1 stycznia 2020r, oraz 6,6 na dzień 31 stycznia 2020r. Spadek ilości woluminów w 

przeliczeniu na mieszkańca spowodowany jest dużą selekcją księgozbioru, przeprowadzoną 

podczas zamknięcia bibliotek dla użytkowników w związku z pandemią COVID – 19. 

W 2020 roku zarejestrowano 395 czytelników. W ciągu roku  bibliotekę i jej filie odwiedziło  

2867 czytelników i czytelniczek, którzy skorzystali łącznie z 4110 woluminów. W  roku 2020 

wzbogacono zbiory bibliotek o 728 woluminów  m.in. następujące pozycje: Tomasz Sekielski- 

„Sejf”, Nora Roberts – „Kryjówka”, Lily Graham – „Dziecko z Auschwitz”, Dominik W. 

Rettinger – „Sekret Elizy”, Andrzej Pogożew – „Ucieczka z Auschwitz”,  Remigiusz Mróz – 

„Echo z Otchłani” , Remigiusz Mróz – „Nieodnaleziona”, Andrzej Darbogoski –„Gorzka 

Prawda”, Krystyna Mirek – „Inni mają lepiej”, Katarzyna Miller – „Instrukcja obsługi 

Toksycznych ludzi”, Barbara K.Lipska –„ Neurolożka”, Jacek Hołub – „Niegrzeczne”, Doktor 

Ania – „Smart Shopping”, Tomasz Wnuk – „Controling operacyjny”, Tomasz Wnuk – 

„Controling Strategiczny”, Grzegorz Lew – „Rachunkowość Zarządcza”, Jacek Stojanowski – 

„Rozwijanie Komunikacji”, Mieczysław Sobczyk – „Statystyka”, Krzysztof Obłój – „Strategia 

Organizacji”, Agnieszka Kozdroń–„Zespół Aspergera”, Danuta Pluta– „Dyslalia Obwodowa”, 

Alicja Iwanowska – „Logosyczaki Przedszkolaki”, Peppa Pig – „Peppa uczy się gwizdać” , 

Peppa Pig – „Wysoka trawa”, Mądra Mysz – „Pojazdy ratownicze”, Aniela Cholewińska – 

„Misia i jej mali pacjenci”, Ewa Skibińska – „Mela Jest Chora”, Rycerka Nella „Orkiestra 

Królewny Nelli”. 

      W bibliotece i jej filiach zatrudnione były 3 pracownice . W ciągu roku struktura 

zatrudnienia zmieniła się , zwolniono jednego pracownika. W poszczególnych bibliotekach nie 

udostępniano komputerów   z dostępem szerokopasmowego Internetu.  

W 2020 roku biblioteka ze względu na duże ograniczenia związane z pandemią COVID – 19 i 

zamknięciem  bibliotek dla użytkowników zorganizowała następujące wydarzenia:   , 

„Zakochaj się w książce - Walentynki w bibliotece”,  Narodowe Czytanie „Balladyna”- J. 

Słowackiego,  Udział w akcji „Przerwa na czytanie”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia” 

– poznanie historii najlepszego przyjaciela dzieci oraz przybliżenie postaci misiów, 

głównych bohaterów bajek dla dzieci” , „Czytamy bajki Św. Mikołaja” – wspólne głośne 

czytanie,  mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 317 

uczestników .  
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     Biblioteka już od kilku lat realizuje „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” .Priorytet 

1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach którego otrzymała do 

tej pory  dofinansowanie w wysokości 75673,00zł, W roku 2020 była to kwota w wysokości 

5384 zł . Warunkiem otrzymania dotacji jest zapewnienie wkładu własnego w odpowiedniej 

wysokości, w roku 2020 wkład własny wynosił 10014,92 zł , łączna kwota wydatkowana w 

tym roku na zakup nowości wydawniczych to 15398,92 zł.  Corocznie uzupełniany jest 

księgozbiór zarówno dla dorosłych czytelników jak i dla dzieci.  

 

2. Oświata. 

W styczniu 2020 roku na terenie gminy funkcjonowały: 2 przedszkola publiczne, 1 

niepubliczne, 2 szkoły podstawowe publiczne, 1 szkoła niepubliczna.  Stan na koniec 2020 roku 

uległ zmianie ze względu na likwidację z dniem 31.08.2020 roku przedszkola niepublicznego 

i niepublicznej szkoły podstawowej.  

Liczba uczniów w tych szkołach wynosiła: 

 na dzień 01.01.2020 roku                                     na dzień 31.12.2020 

roku  

  

przedszkola publiczne    83 66 

przedszkole niepubliczne   12 0 

szkoły podstawowe publiczne                         283                                                                  274 

niepubliczna szkoła podstawowa                      32 0 

 

Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła: 

 

 w styczniu 2020 roku:  w grudniu 2020 roku: 

 szkoły podstawowe prowadzone przez jst  

                            15,72                                                          15,22  

 

 

W szkołach publicznych prowadzonych przez samorząd pracowało: 

 w styczniu 2020 roku 49 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wynosi: 49,17 

 w grudniu 2020 roku  47 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wynosi: 45,67 

  

W 2020 roku było zatrudnionych 4 nauczycieli wspomagających dla uczniów z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Uczniowie byli dowożeni do szkół publicznych jak i niepublicznej w Kargowie nawet, jeśli 

odległość ucznia z miejsca zamieszkania była mniejsza niż przewidywana w przepisach 

oświatowych. Gmina wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zorganizowała dowóz dla 

tych uczniów.  W styczniu dowożonych było 183 uczniów co stanowi 57,9% uczniów ogółem, 

w grudniu 2020 r. uczniowie szkół podstawowych nie byli dowożeni ze względu na prowadzone 

zajęcia w trybie zdalnym. W grudniu dowożonych było 17 przedszkolaków( pięcio- i 

sześciolatków). 

Uczniowie posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których rodzice 

zadeklarowali, że będą dowozić dziecko własnym środkiem transportu otrzymywali zwrot 

kosztów dowozu. Takich uczniów było dwóch. 

Ponadto gmina zwracała koszty dowozu niepełnosprawnych uczniów (mieszkańców naszej 

gminy) do szkoły specjalnej w Broninie (2 uczniów) i Busku-Zdroju (1 uczeń). 
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Uczniowie spełniający kryteria otrzymywali stypendia szkolne. Liczba uczniów otrzymujących 

takie stypendium w styczniu 2020 r. wynosiła 26,  w grudniu 2020 r. 21 osób. 

 

Gmina zwraca również koszty utrzymania przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli 

poza terenem naszej gminy. W 2020 roku koszty te wyniosły 33.995,47 zł. 

 

Koszty utrzymania przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę w 2020 roku 

wyniosły: 733.245,54 zł  

   

W 2020 roku wysokość otrzymanej subwencji z budżetu państwa na prowadzenie szkół 

wyniosła: 3.073.078,92 zł z czego 216.663,52 zł przekazano dla Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Kargowie. 

Wydatki na oświatę w 2020 roku wyniosły: 3.343.521,67  zł, co w przeliczeniu na ucznia 

wynosi: 12.202,63  zł wg liczby uczniów na koniec 2020 roku. 

 

Realizacja i udział w programach edukacyjnych (w tym profilaktycznych) 

oraz wdrażanie innowacji w ZPO Tuczępy 

Ważnym zadaniem Naszej Szkoły jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u 

uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

Nasza Szkoła prowadzi działania promujące zdrowie min. poprzez:  

– Rozwijanie u uczniów wiedzy, umiejętności i zdolności do podejmowania decyzji oraz 

dokonywania właściwych wyborów w sprawach zdrowia - zdrowia: fizycznego, społecznego, 

psychicznego i duchowego. 

– Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. 

– Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i innych ludzi 

– Stworzenie warunków do kształtowania zdrowia i bezpiecz. w różnych sytuacjach. 

– Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej. 

– Uświadomienie związku między sposobem żywienia, a zdrowiem. 

– Uświadomienie zagrożeń dla zdrowia w różnych sytuacjach. 

– Kształtowanie właściwych zachowań wynikających z kontaktów z innymi. 

– Kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich. 

– Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości. 

–  

Realizacja i udział w projektach i programach edukacyjnych (w tym profilaktycznych)  

– Program dla szkół” - „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, 

– Program „Trzymaj formę” 

– Program „Czyste powietrze wokół nas” 

– Program „Nie pal przy mnie proszę” 

– Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

– Program „Przemoc boli” 
– Program „Zachowaj trzeźwy umysł” 

– Program „Bieg po zdrowie” 

“Trzymaj Formę" 
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Celem programu jest: 

Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży 

szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety,  

w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 

Działania i efekty: 

W ramach programu wprowadzono w roku szkolnym 2018/2019 akcję "Drugie śniadanie” oraz 

"Aktywna przerwa”. W ramach godzin wychowawczych, lekcji przyrody i biologii oraz w 

trakcie zajęć kółka przyrodniczego uczniowie podnieśli swą wiedzę na temat układania 

zbilansowanej diety, bogatej w owoce warzywa. Układając przykładowe jadłospisy czy 

przygotowując zdrowe posiłki uczniowie na byli praktycznych umiejętności. Poza tym w czasie 

zajęć godzin wychowawczych młodzież uczy się odczytywać etykiety na produktach 

żywnościowych. Po zrealizowanych zajęciach uczniowie wykazują zdecydowanie wyższy 

poziom aktywności fizycznej i świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania. 

"Bieg po zdrowie" 

Celem programu jest: 

 Opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, 

 Pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, 

 Zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście 

szkodliwości palenia papierosów. 

 

 

 

Działania i efekty: 

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej realizowany był przez pedagoga szkolnego  

w klasie VIa i VIb w czasie 8 godzin wychowawczych. Podczas zajęć uczniowie dyskutują, 

wymieniają doświadczenia, refleksje i pomysły dotyczące zdrowego stylu życia, wolnego od 

palenia papierosów. Poza tym przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, przeliczają 

koszty palenia papierosów, tworzą komiks z bohaterami programu. Uczniowie poszerzają 

swoją wiedzę i umiejętności na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. 

"Czyste powietrze wokół nas" 

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 

ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie 

w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich 

tytoń. 

Program realizowany jest w przedszkolu z dziećmi 5 i 6-letnimi. Na zajęciach edukacyjnych 

dzieci dowiadują się o szkodliwości dymu tytoniowego, wykonują prace plastyczne z postacią 

Dinusia. Cykl zajęć skupiony jest wokół 5 zagadnień tematycznych, związanych ze zdrowym 

stylem życia. Poza tym w projekcie biorą udział także rodzice, na zajęciach z dziećmi i podczas 

wywiadówek, którzy zwiększa ją swą świadomość na temat znaczenia ich roli w rozwoju 

zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.  
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“Nie pal przymnie, proszę" 

Celem programu jest  

 Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia. 

 Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. 

 Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. 

 Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z 

biernym paleniem. 

 

Działania i efekty: 

Program edukacji antytytoniowej realizowany przez cały rok szkolny wśród uczniów klasy I.  

W czasie zajęć edukacyjnych, skupionych w 8 blokach tematycznych uczniowie uświadomili 

sobie, że palenie, w tym palenie bierne, jest szkodliwe dla zdrowia oraz że są oni 

odpowiedzialni za własne zdrowie. Na zajęciach edukacyjnych dzieci poznały główną 

bohaterkę programu „Nie pal przy mnie proszę” wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im w 

zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w programie oraz przygotowanych przez 

koordynatora. Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy Programu „Nie pal przy mnie, 

proszę” oraz według pomysłu nauczyciela. 

Uczniowie klas kolorowali szablony wiewiórki Wiki, uczyli się wierszy, piosenek. Układali 

obrazki  

z elementów, rozwiązywali krzyżówki pt. „Zdrowie”. Opowiadali historyjki obrazkowe, 

tworzyli własne opowiadania. 

Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same 

mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy 

inni ludzie palą przy nich papierosy. Podsumowaniem programu był konkurs plastyczny „Nie 

pal przy mnie proszę” 

"Cała Polska czyta dzieciom"    

Celem programu jest propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i 

przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, 

społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji 

emocjonalnych i intelektualnych. 

Działania i efekty: 

Program realizowany przez bibliotekarza ze szkolnej biblioteki wspólnie z nauczycielami 

Przedszkola. Codzienne czytanie uczniom to najtańsza i najskuteczniejsza metoda podniesienia 

poziomu szkolnej edukacji i poprawy relacji w szkole. W ramach tej akcji cyklicznie odbywa 

się w szkole “Czytanie na długiej przerwie”, czytanie ze Św. Mikołajem.   To najlepszy sposób, 

by nauczyć ich języka, rozbudzić zainteresowania, zachęcić do nauki, poprawić koncentrację. 

Dodajmy do tego spektakularne zmiany w zachowaniu dzieci, którym nauczyciele codziennie 

czytają, okazując im w ten sposób troskę i szacunek: wyciszenie, większa refleksyjność, 

poprawa umiejętności społecznych, skłonność do współpracy, więź  

z nauczycielem i bardziej przyjazne relacje w klasie. I to wszystko bez inwestycji w drogi sprzęt 

czy dodatkowe szkolenia dla kadry pedagogicznej!  
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"Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole".  

Celem  programu jest promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa 

oraz produkty mleczne. 

Działania i efekty: 

Produkty cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci.  Program propaguje wśród dzieci 

zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-

warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz 

promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i 

warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane  

i produkowane. Dzieci chętnie spożywały zarówno owoce i warzywa, które były poporcjowane 

i gotowe do spożycia jak i mleko i jego przetwory. Ponadto programy wspierały producentów 

rolnych i przetwórców, ponieważ w ich ramach była nabywana duża ilość mleka oraz owoców 

i warzyw.   

 

 

Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach  

 Rok 2020  to rok, w którym większość planów musiała zostać zmodyfikowana 

i podporządkowana w związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem COVID-19 

nauczaniu zdalnemu, które zgodnie z rozporządzeniem MEN rozpoczęło się od 16 marca2020 

roku. 

 

     Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Nizinach uczęszczało w roku szkolnym 2019/2020 

154 uczniów do 11 oddziałów klasowych (2 oddziały przedszkolne – 37 oraz 9 oddziałów 

Szkoła Podstawowa – 117 uczniów), natomiast w roku szkolnym 2020/2021 154 uczniów (2 

oddziały przedszkolne -48 dzieci, 9 oddziałów szkolnych-106 uczniów). Zadania dydaktyczno-

wychowawcze realizowało 26 nauczycieli: 6 kontraktowy, 4 mianowanych,  

16 dyplomowanych. 

Zgodnie z przyjętym planem pracy w szkole odbywały się konkursy, akcje, zawody sportowe, 

zajęcia pozalekcyjne oraz 4 uczniów uczestniczyło w zajęciach zindywidualizowanej  ścieżki 

kształcenia. 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną egzamin ósmoklasisty z sesji kwietniowej został 

przeniesiony na sesję czerwcową. Egzamin ósmoklasisty odbywał się w dniach 16, 17, 18 

czerwca 2020 roku i obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII: - język 

polski (120 minut) - matematykę (100 minut) - język obcy nowożytny (90 minut). Uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Nizinach uzyskali następujące wyniki z egzaminu: język 

polski 55%, język angielski 52%, matematyka 41 %. 

 Praca z uczniem zdolnym i słabym. Zadaniem szkoły jest rozwijać pasje, zainteresowania, 

ćwiczyć różnorakie umiejętności uczniów. Dlatego angażowano młodzież do działania na wielu 

płaszczyznach, bowiem sukcesy dają satysfakcję, wzrasta poczucie własnej wartości i pewności 

siebie. Były to zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, koła zainteresowań, akcje. Łącznie w szkole 



46 
 

odbyło się ponad 50 takich aktywności, nie licząc wycieczek krajoznawczych oraz 

integracyjnych spotkań klasowych. Systematycznie odbywały się różnorodne konkursy  

o szerokim zasięgu. Uczniowie brali udział w konkursach: 

- przedmiotowych realizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty: konkurs 

z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, 

- II edycji wojewódzkiego konkursu Focus on the USA, gdzie udało im się zakwalifikować  

do etapu finałowego, 

- konkurs stołów wigilijnych w Busku Zdroju -II miejsce, 

- szkolny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej(kolejne etapy zawieszone 

z powodu pandemii), 

- udział w światowym dniu tabliczki mnożenia, 

- udział w projekcie SuperKoderzy, dzięki któremu udało się pozyskać z fundacji Orange 

pieniądze na zakup robotów, 

- międzyszkolny konkurs mitologiczny ( zawieszone kolejne etapy z powodu pandemii), 

- wojewódzki konkurs biblijny (kolejne etapy zawieszone ze względu na pandemię), 

- zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego w Turnieju "Z podwórka na Stadion o Puchar 

Tymbarku", 

- udział w akcji "Narty Dzieciom, 

 - zorganizowanie I Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora ZPO Niziny. 

 Szkolna społeczność brała udział w zawodach i zabawach sportowych w ramach XIII 

Europejskiego Tygodnia Sportu. Cała szkoła realizowała program prozdrowotny ,,Trzymaj 

Formę". Uczniowie w ramach koła teatralnego przygotowali Walentynkowy Dzień Babci i 

Dziadka, na który przedstawili widowisko teatralne " Kopciuszek" oraz w ramach gminnego 

obchodu Dnia Kobiet przedstawili widowisko słowno- muzyczne podczas występów w 

Nizinach, Jarosławicach i Nieciesławicach. 

  Nauczyciele kształtowali postawy i umiejętności uczniów poprzez koordynowanie i 

zachęcanie ich do udziału w akcjach charytatywnych – wolontariusze ze Szkolnego Klubu 

Wolontariatu prowadzili zbiórkę karmy dla schroniska w Strzelcach i Tymczasowego Domu 

"Jeden cel- szczęśliwy pies", Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, spotkania z seniorami w 

Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Koniemłotach.  

Uczniowie brali udział w wycieczkach, w tym udało się jeszcze zorganizować i przeprowadzić 

wyjazd na Białą Szkołę do Sidziny, w którym udział wzięło 43 uczniów. 

Narodowe Czytanie, Sprzątanie świata, Dzień Ziemi to kolejne akcje, w które byli 

zaangażowani uczniowie szkoły. 

          Przedszkole realizuje i organizuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z 

uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków. 
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W roku szkolnym 2019/2020 w dwóch grupach było łącznie 37 dzieci, w roku szkolnym 

2020/2021 w dwóch grupach jest łącznie 48 dzieci. W przedszkolu realizowana jest praca 

wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza na podstawie programu wychowania przedszkolnego 

wybranego z zestawów programów zatwierdzonych przez MEN. Opieką nad najmłodszymi 

zajmowało się 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego, do których były przydzielone dwie 

osoby do pomocy. 

 Zajęcia sportowe w większości ze względu na sytuację epidemiologiczną w roku 2020 zostały 

zawieszone. W okresach, kiedy obostrzenia zostawały poluzowane w szkole działał Szkolny 

Klub Sportowy. 

 Wiele działań i akcji w roku 2020 została zawieszona lub odwołane ze względu na 

trwająca pandemię. Uczniowie wrócili do szkoły 01 września, by od 26 października powrócić 

do nauczania zdalnego.  Nauczyciele, by podnieść swoje kompetencje komunikacyjno- 

informatyczne brali udział w projekcie grantowym "Z TIK-iem na Ty- Lekcja:Enter". Szkoła 

została również wyposażona w 22 laptopy i 13 kamerek internetowych. Sprzęt ten został 

zakupiony i przekazany szkole przez organ prowadzący w ramach projektu "Zdalna Szkoła" 

oraz "Zdalna Szkoła+" Program operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. 

Uczniowie klasy I biorą udział w projekcie "Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci 

z klas I SP w województwie świętokrzyskim" realizowanym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego.      

             

3. Ochrona przeciwpożarowa oraz informacja o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego w Gminie Tuczępy za 2020 r. 

Informacja o stanie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego w  Gminie Tuczępy za  2020 rok 

 

Zaspokojenie  zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  Do zadań 

tych należy m.in. ochrona przeciwpożarowa. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o 

ochronie przeciwpożarowej ochrona ta polega na realizacji przedsięwzięć  mających na celu 

ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniom poprzez: 

 zapobieganie powstawaniu i rozpowszechnianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

 zapewnienie  sił i środków do zwalczania np. pożaru czy klęski żywiołowej,    

 prowadzenie działań ratowniczych.  

O ile obowiązek zapobiegania w/w zdarzeń spoczywa na wszystkich osobach fizycznych i 

prawnych to zapewnienie sił i środków spoczywa na wyspecjalizowanych jednostkach 

ratowniczych którymi są  m.in. Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na podstawie 

przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zdania i organizacja  Ochotniczych 

Straży Pożarnych określa  statut. 

Gmina w celu wykonywania swoich zadań związanych z ochroną przeciwpożarową 

została w pewien sposób związana z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działającymi na jej 

obszarze. W głównej mierze chodzi tutaj o świadczenia rzeczowe i finansowe względem  OSP.   
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Koszty utrzymania, wyszkolenia,  wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek 

ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina, a także obowiązana  jest do zapewnienia 

umundurowania bojowego i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych, 

ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich, do których ma prawo członek OSP biorący 

bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Wyjątkiem jest kwestia szkolenia ochotników 

strażaków, które prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Odrębnym obowiązkiem gminy jest 

wypłata tzw. ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. 

Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej Gminy 

Struktura organizacyjna Ochotniczych Straży Pożarnych 

W Gminie Tuczępy występuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Trzy jednostki  - OSP Grzymała z dniem 20.09.2007r., OSP Niziny  z dniem 28.03.2001r. i 

OSP Tuczępy z dniem 01.01.2020r. na czas do 31.12.2024r. po upływie pierwszego okresu  tj. 

od 19.10.2015r. na czas do 31.12.2019r. włączone są  do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego. Jednostki te posiadają ogromną wartość operacyjną pod względem liczebności, 

wyszkolenia i usprzętowienia oraz dyspozycyjności operacyjnej. Jednostki te w razie 

konieczności mogą być dysponowane na terenie powiatu a nawet województwa. 

Ważne funkcje w zabezpieczeniu przeciwpożarowym Gminy Tuczępy odgrywają 

jednostki  typu „S” z poza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – OSP Jarosławice, 

OSP Kargów, OSP Wierzbica, OSP Januszkowice, OSP Rzędów. 

Stan osobowy wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  w 2020 r wynosił  

249 członków zwyczajnych w tym mężczyzn 219, kobiet 30.  Liczba członków mogących brać 

bezpośredni udział  w akcjach ratowniczo gaśniczych wynosił 162. Stan osobowy jednostek 

OSP z 2020 roku  jest porównywalny do 2019 roku w którym stan osobowy wszystkich 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wynosił 262 członków zwyczajnych w tym 

mężczyzn 231, kobiet 31. Liczba członków mogących brać bezpośredni udział  w akcjach 

ratowniczo gaśniczych wynosił 155.  

 

 

Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczo-gaśniczych 

 

 Wyposażenie jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych w środki transportu 

Jednostka OSP Rodzaj 

pojazdu 

Marka/typ Nr 

rejestracyjny 

Rok 

produkcji 

Nr 

operacyjny 

Grzymała specjalny IVECO/DAILY 

 

TBU 00311 2018 409T18 

Sam. cięż. FORD FAEY 

TRANSIT FURGON 

TBU 06NW 2005 409T44 

Niziny pożarniczy STAR 244 KJY 4737 1988 409T08 

 OPEL/VIVARO TBU 6P72 2003 409T51 

Tuczępy pożarniczy VOLVO/FL TBU 5E78 1990 408T28 
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pożarniczy VOLKSWAGEN 

Transporter 

TBU 1F84 1998 408T49 

Januszkowice pożarniczy RENAULT/MASTER TBU FM85 2006  

Jarosławice pożarniczy JELCZ 005 TBU 03502 1983 408T28 

osobowy VOLKSWAGEN 

Transporter 

TBU 9P12 1997 408T53 

Rzędów pożarniczy CITROEN/JUMPER TBU 4V68 2003 408T45 

Wierzbica pożarniczy CITROEN/JUMPER TBU PK82 2011 408T49 

 

W okresie sprawozdawczym poczyniono starania o pozyskanie środków finansowych 

na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 4X4 BB rok 

produkcji 2020 dla OSP Tuczępy. Zakup samochodu nastąpi w styczniu 2021 roku. 

Przeprowadzono remont układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym STAR 244  

będący w posiadaniu w OSP Niziny. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzymale przekazała na stan Gminy samochód pożarniczy 

STAR 244L rok produkcji 1981. 

Środki transportu i sprzęt przeciwpożarowy będący na wyposażeniu jednostek  są 

przechowywane i odpowiednio zabezpieczone w obiektach przekazanych dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych w formie użyczenia.   

W 2020 roku jednostki OSP  na poprawę warunków miejsc garażowych, zakup 

wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego pozyskały środki   od Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na realizację „ zadania publicznego” pod tytułem: 

Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-

gaśniczych w kwocie 30 843,00,- zł,  Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 42 700,- zł,  Środki Urzędu Pracy w kwocie 

12 543,00 zł. 

Wszystkie Jednostki wyposażone są w system selektywnego powiadamiania. W 2020 roku 

włączono do systemu  OSP w Rzędowie. Poprawiono funkcjonowanie urządzeń DSP w OSP 

Grzymała i OSP Wierzbica. Wszystkie OSP w Gminie posiadają potrzebne kody do 

zalogowania się do platformy e-learningowej: platforma.wint.pl niezbędne do udziału w 

szkoleniach w systemie  info. 

 

Działania ratowniczo gaśnicze 

 Struktura  zdarzeń na terenie gminy. 

Gmina Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Ogółem Wzrost/spadek 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019  

Tuczępy 97 84 38 55 1 2 136 141 Spadek o 5 

zdarzeń 

Razem 97 84 38 55 1 2 136 141  
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 Struktura  wyjazdów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku w rejonie 

działania 

 

Jednostka 

 

KSRG Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

ćwiczenia Zabezpieczenie  

rejonu 

Grzymała tak 3 5 0 0 8 

Niziny tak 26 10 1 0 37 

Tuczępy  tak 31 16 0 0 47 

Januszkowice nie 4 0 0 0 4 

Jarosławice nie 20 1 0 0 21 

Kargów nie 6 3 0 0 9 

Rzędów nie 6 0 0 0 6 

Wierzbica nie 1 3 0 0 4 

Razem  97 38 1 0 136 

 

 

Wzrost ilości interwencji straży pożarnej przy pożarach spowodowanych wypalaniem 

nieużytków i terenów rolniczych generują duże koszty dla budżetu gminy. Pomimo apelów i 

zakazów wypalania suchych pozostałości roślinnych najwięcej wyjazdów do pożarów było w 

marcu, kwietniu i wrześniu. 

Ze względu na posiadany potencjał (pojazdy pożarnicze, sprzęt ratowniczy, wyszkolenie, 

posiadane środki łączności i alarmowania) pod względem ilości wyjazdów wyróżniają się 

jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: Tuczępy i Niziny  

oraz jednostka typu S. Jarosławice 

 Ćwiczenia sportowo pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych  

W związku z panującą sytuacją w kraju związaną z COVID-19, występujące ograniczenia 

uniemożliwiły przeprowadzenie gminnych ćwiczeń sportowo pożarniczych. Zaplanowany 

Turniej Wiedzy o Pożarnictwie „Młodzież Zapobiega Pożarom”  na marzec też się nie odbył. 

 Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy mają zapewnioną 

możliwość udziału w szkoleniach funkcyjnych i szkoleniu podstawowym organizowanych 

nieodpłatnie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju.  

Za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeniach  oraz  szkoleniach 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Gminę członkom biorącym w nich udział 

Gmina wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej Uchwałą Nr XVIII/153/2009 

Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2009 roku w wysokości: 

Za udział w akcji ratowniczo-gaśniczych 10 zł/godz. 

Za udział w szkoleniu organizowanym przez PSP i Gminę 5 zł/godz.  
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Współdziałanie z innymi podmiotami  ratowniczymi w zakresie zapobiegania 

zagrożeniom i doskonaleniem  procedur ratowniczych  

        Zaplanowane na 17 marca 2020r. ćwiczenia powiatowe pk ”PSB 2020” w których biorą 

udział jednostki OSP zostały odwołane. 

 

Inne funkcje OSP 

      Zaznaczyć należy, iż oprócz zadań związanych z ochroną przeciwpożarową jednostki OSP 

pełnią także inne funkcje czynnie uczestnicząc w lokalnym życiu kulturalno-rozrywkowym. 

Przejawia się to m.in. w pomocy podczas uroczystości imprez patriotycznych, rocznicowych 

organizowanych przez Gminę lub inne organizacje. Jednostki OSP same również  są 

organizatorami takich wydarzeń. Poza tym same strażnice spełniają rolę centrów kulturalno-

rozrywkowych. Korzystają z nich Koła Gospodyń Wiejskich,  młodzież i pozostali mieszkańcy.  

W okresie objętym informacją poprawiono warunki pomieszczeń socjalnych i garażowania 

pojazdów w OSP Jarosławice, Wierzbica i Niziny. Zakończona została budowa garażu w 

Rzędowie.  

Zaopatrzenie wodne 

Gmina zwodociągowana jest w 100 %. Jednostki uczestniczące w działaniach ratowniczych 

mają możliwość  czerpania wody z hydrantów. 

 

 Inspekcje i przeglądy gotowości operacyjnej jednostek OSP w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju przeprowadziła 

2020 roku inspekcje gotowości operacyjnej jednostki OSP w Grzymale, w Tuczępach i 

Nizinach. Jednostka OSP w Grzymale z inspekcji uzyskała 92 pkt. na 100 możliwych, za co 

otrzymała ocenę  dobrą. Jednostka OSP w Tuczępach uzyskała 96 pkt. na 100 możliwych,  za 

co otrzymała ocenę bardzo dobrą.  Jednostka OSP w Nizinach uzyskała 94 pkt. na 100 

możliwych  za co  otrzymała ocenę bardzo dobrą. Ocenie podlegały: 

1. Wyposażenie osobiste ratowników, 

2. Stan i sprawność sprzętu, ( badania sprzętu: okresowe i główne), braki w wyposażeniu 

zastępów, 

3. Gospodarowanie sprzętem po terminie eksploatacji (pasy bojowe, zestawy PSP R1) 

 

Wydatki związane z ochroną przeciwpożarową poniesione z budżetu Gminy stanowiły  

136 526,75 zł w tym: 

Rodzaj wydatkowania Kwota w zł 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych    0 

Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkolenia 18236,10 

Składki emerytalne -rent. od wynagrodzeń za obsługę sprzętu p. poż 268,00 

Wynagrodzenia za obsługę sprzętu p.poż. 19450,91 

Zakup materiałów i wyposażenia 24031,72 
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Zakup energii i gazu 20818,72 

Zakup usług remontowych konserwacja gaśnic, remont strażnic 14899,95 

Zakup usług pozostałych : przeglądy badania techniczne pojazdów i 

sprzętu p. poż. 

9008,68 

Opłaty, składki ubezpieczeniowe 9014,50 

Wydatki inwestycyjne 17398,17 

Zakupy inwestycyjne 0 

Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów 

jednostek OSP 

3400,00 

 

 

Podsumowanie 

Udział członków w szkoleniu organizowanym przez Komendę Powiatową PSP  podniósł 

poziomom wyszkolenia i przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych do działań 

ratowniczych. 

 Zakup i utrzymanie w gotowości środków transportu, sprzętu do ratownictwa oraz 

uzupełnienie doposażenia osobistego i ochronnego wpłyną pozytywnie na jakość i skuteczność 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w rejonie działania. 

Utrzymanie w sprawności hydrantów w sieci wodociągowej wpłynie na skrócenie czasu 

dojazdu do miejsca zagrożenia pożarem. 

 

 

VII. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2019 poz. 2277 

ze zmianami ). 

     W roku 2020 na terenie Gminy działało 10 punktów podmiotów gospodarczych 

posiadających stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

z w / w podmiotów gospodarczych ; 

a) 9 podmiotów gospodarczych posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu do 4,5 % oraz na piwo, do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

b) 8 podmiotów gospodarczych posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18 %, do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

c) 10 podmiotów gospodarczych posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu powyżej 18 %,  do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

d)  1 podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 

spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz na piwo. 

       W 2020 roku wydano 3 nowe zezwolenia Kat. A, B, C na sprzedaż napojów alkoholowych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży dla nowo powstałego Supermarketu  „ DINO ” Niziny 

120 C - DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122,             63 – 700 Krotoszyn. W przypadku 
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jednego przedsiębiorcy na jego wniosek wygaszono zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18 %, do spożycia poza miejscem 

sprzedaży w związku ze zmianą rodzaju działalności Punktu sprzedaży sklepu spożywczo- 

przemysłowego. 

       Nie wydawano jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla jednostek 

OSP i Podmiotów gospodarczych zewnętrznych posiadających stałe zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży podczas różnych imprez i 

uroczystości w związku z wprowadzonym  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej 

z COVID – 19, wprowadzonymi ograniczeniami, zakazami i nakazami. 

      Wpływy do budżetu gminy za korzystanie ze stałych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 2020 roku wyniosły 42.561,66 złotych, słownie  (  czterdzieści dwa tysiące 

pięćset sześćdziesiąt jeden złotych, groszy 66 / 100  

    Największą wartość sprzedaży napojów alkoholowych brutto z podatkiem VAT oraz 

podatkiem akcyzowym według złożonego oświadczenia a tym samym wpływy środków 

finansowych do budżetu gminy odnotowuje się dalej w Przedsiębiorstwie Delikatesy Centrum 

Tuczępy. 

 

Zarówno wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych jak i wpływy do 

budżetu gminy były nieco wyższe niż 2019 roku.   

VIII. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla 

Przedsiębiorcy ( tj. Dz. U. z 2020  poz. 2296, 2320 ). 

 

           W 2020 roku swą działalność gospodarczą prowadziło, miało główną siedzibę na terenie 

Gminy od  110 – 135 podmiotów gospodarczych ( osób fizycznych ) w statucie wpisu aktywny 

i zawieszony, były to działalności jednoosobowe o przeważającym kodzie PKD              

„Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych” oraz 1 działalność 

prowadzona w formie spółki cywilnej. 

Do największych podmiotów gospodarczych działających na naszej gminie jak w latach 

poprzednich należy zaliczyć ; 

a) HMPSTROJNY RECYCLING Mirosław Strojny zatrudniający docelowo ok. 30 osób. 

b) USŁUGI BUDOWLANE Robert Jamroży zatrudniający docelowo ok. 15 osób. 

 

        Pod względem wieku, najmłodszy przedsiębiorca ma 24 lata, a najstarszy 84 lata, 

najwięcej przedsiębiorców jest wieku 42 lat – 13 osób, 33 lat – 10, 44 lat – 10, 47 lat – 10  

         W 2020 r. w Gminie mimo panującej pandemii związanej z wirusem SARS – CoV – 2,  

zarejestrowano 12 nowych działalności gospodarczych,  a wykreślono z ewidencji  CEIDG – 

tylko 4  co wskazuje na dalszy przyrost działalności na naszym terenie w porównaniu do lat 

2018 - 2019. Ponadto dokonano 46 innych operacji w istniejących wpisach takich ( np.  zmiana,  

zmiana ze wznowieniem, zmiana z zawieszeniem). 
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IX. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej  ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ) 

oraz rozporządzeń i aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 

   Zasadniczym celem przygotowań obronnych w gminie Tuczępy w 2020 roku było 

opracowanie nowego Planu operacyjnego funkcjonowania gminy warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz przygotowanie kadry kierowniczej urzędu 

gminy i podległych jednostek organizacyjnych oraz osób wchodzących w skład zespołów 

funkcjonalno-zadaniowych  do praktycznej realizacji zadań operacyjnych w sytuacji 

wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w ramach gminnego ćwiczenia 

obronnego. Priorytetem było: 

 

a)  Wydanie Zarządzenia Wójta Gminy Tuczępy z dnia 10 marca 2020 r w sprawie przygotowania 

i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego, wraz z wytycznymi w przedmiotowym 

zakresie. Opracowanie dokumentacji gminnego ćwiczenia obronnego, i uzgodnienie jej z 

pracownikiem merytorycznym   WB i ZK ŚUW.  W związku z dalszym  rozwojem sytuacji  

epidemiologicznej na obszarze kraju związanej z COVID – 19, pismem Znak : OC.5560.7.2020 

z dnia 09.10.2020 r. zwrócono się do Pana Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Kielcach o przesunięcie terminu 

ćwiczenia. W odpowiedzi Pan Dyrektor WB i ZK ŚUW przychylił się do zmiany planowanego 

terminu ćwiczenia na przyszłe lata. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

związanej z COVID – 19, oraz pisma Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiotowej sprawie, 

zawieszono wszystkie pozostałe szkolenia wynikające z Planu szkolenia obronnego Gminy 

Tuczępy na 2020 rok. 

                 

b) Opracowanie danych do Ankiety na Potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych 

Przygotowań Obronnych Województwa Świętokrzyskiego  ( NKPPO – 20 ). 

 

c) Opracowanie i uzgodnienie na podstawie Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 

lipca 2019 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych organów administracji publicznej 

województwa świętokrzyskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny, nowego Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny ; 

d) Przeprowadzenie rejestracji mężczyzn i kobiet urodzonych w 2001 roku,  oraz przygotowanie 

na terenie gminy Kwalifikacji Wojskowej oraz udział w pracach Powiatowej Komisji 

Lekarskiej w Busku Zdroju. 

 

 

 

Do Kwalifikacji Wojskowej w 2020 z terenu Gminy wezwano – 21 osób ;  

 

 rocznik podstawowy – 16  

 roczniki starsze – 3 
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 kobiety z rocznika 1997 i 1999 – 2   

 

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Busku Zdroju wstawiło się ;  

 rocznik podstawowy – 15 

 kobiety z rocznika 1997 i 1999 – 2  

 

Z przyczyn usprawiedliwionych nie wstawiło się 4 osoby (rocznik podstawowy – 1 

kwarantanna, roczniki starsze – 3 pobyt za granicą ).   

 

 

e) Zaktualizowano dokumentacje Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy  w tym: 

Instrukcji pracy na stanowisku kierowania w stałej siedzibie Urzędu Gminy, Planu  

przemieszczenia  stanowiska  kierowania  na  zapasowe miejsce pracy oraz Planu ochrony 

stanowiska kierowania. 

 

f) utrzymywanie w aktualności posiadanej dokumentacji punktu kontaktowego HNS oraz bazy 

danych obrazującej możliwości gminy w zakresie wykorzystania zasobów miejscowych na 

potrzeby Sił Zbrojnych oraz wojsk sojuszniczych w systemie HNS. 

 

g) Opracowanie stosownie do pisma Znak: BiZK.I.731.2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

03.03.2020 roku  w sprawie aktualizacji wojewódzkiego planu wprowadzenia ograniczeń  w 

zakresie zmniejszenia obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw przez odbiorców  w 

województwie świętokrzyskim wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla 

funkcjonowania państwa, gospodarki, życia, zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, mających 

prawo do pierwszeństwa zaopatrzenia w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy 

naftowej oraz wykazu stacji paliw z terenu gminy. 

 

h) weryfikacja i utrzymanie w ciągłej aktualności posiadanej dokumentacji dotyczącej świadczeń, 

w tym szczególnie realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych i prowadzenie jej zgodnie z 

ustaleniami wynikającymi z rozporządzeń Rady Ministrów w tym zakresie, 

 

i) Aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru pod kątem organizacji systemu łączności i obiegu 

informacji, sposobu uruchomienia stałego dyżuru po godzinach pracy oraz w warunkach 

zakłóceń lub braku łączności.  

 

 

 

 

Główny wysiłek Obrony Cywilnej Gminy  w 2020 roku skoncentrowany był na : 

a) Kontynuowaniu procesu wdrażania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie ochrony 

ludności i obrony cywilnej wynikających z nowych regulacji prawnych  i aktów urzędowych. 

a) Angażowaniu jak największej liczby jednostek organizacji pozarządowych, np. jednostek OSP, 

w przygotowania struktur obrony cywilnej. 

b) Doskonaleniu procedur obiegu informacji oraz przekazywania decyzji organów uprawnionych 

do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej we wszystkich stanach gotowości 

obronnej państwa. 
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c) Prowadzeniu procesu analizy i planowania realizacji zadań, w tym sporządzeniu rocznego 

planu działania w zakresie obrony cywilnej.  

d) Prowadzeniu działań związanych z aktualizacją planu obrony cywilnej gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem weryfikacji przyjętych rozwiązań planistycznych, planu ochrony zabytków na 

wypadek masowego zagrożenia zniszczeniem, planu ewakuacji przyjęcia ludności, zwierząt  i 

mienia na wypadek zagrożenia oraz planu zaopatrywania ludności w wodę w warunkach 

specjalnych ( kryzysowych ). 

X. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o 

zarządzaniu kryzysowym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz. 159) i aktów 

wykonawczych do ustawy. 

 

a) Ustalanie priorytetów, kierunków metod działań, mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach kryzysowych. 

 

b) Koordynowanie przedsięwzięć planistycznych związanych z opracowaniem, 

aktualizacją i weryfikacją Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. 

 

c) Planowanie działań i przedsięwzięć zapobiegających potencjalnym zagrożeniom. 

 

d) Monitorowanie, oraz wymiana informacji o sytuacji na terenie gminy ze służbami 

dyżurnymi zespolonych służb, inspekcji i straży województwa , powiatu , gminy. 

 

e) Przygotowanie sił  i środków,  weryfikacja struktur zarządzania kryzysowego, ich 

dyspozycyjności oraz możliwości pozyskania sprzętu do usuwania skutków 

powstałych zjawisk w sytuacja kryzysowych. 

 

XI.  Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  ( Dz. 

U. z 2020 poz. 491). 

 

a) Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzanie na terenie gminy 

ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z sytuacją epidemiologiczną              SARS 

– CoV  – 2 ( COVID – 19 )   wynikających z wydawanych Rozporządzeń Rady 

Ministrów i aktów wykonawczych. 

 

b) Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID – 19, tworzenie rezerw zasobów 

materiałowych i sprzętowych niezbędnych do zapobiegania zagrożeniom.  

 

W ramach tworzonych zasobów zakupiono środki ochrony osobistej oraz do dezynfekcji 

na rzecz walki z epidemią COVID – 19 na kwotę 11838,61 złotych, słownie; jedenaście 

tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych groszy 61 /100                     z czego ; 

8752,71 zł. stanowiły środki finansowe z budżetu Gminy Tuczępy, 

2333,90 zł. środki finansowe Zespołu Placówek Oświatowych w Tuczępach, 

240,00 zł. środki finansowe Centrum Kultury w Tuczępach, 

256,00 zł. środki finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach, 
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256,00 zł. środki finansowe Zespołu Placówek Oświatowych w Nizinach. 

Ponadto Gmina przystąpiła do projektu  pn. „ Powiat Buski – STOP koronawirusowi” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  Poddziałanie  

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.  

Gmina jako Beneficjent ostateczny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach, Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tuczępach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuczępach  

w 2020 roku z tego projektu pozyskała. Powyższy projekt jest realizowany także  w 2021 

roku. 

 

W pierwszej transzy ;  

a) Środki do dezynfekcji rąk w ilości 400 litrów 

W drugiej transzy ; 

a) Przyłbice z ochroną twarzy ( wielorazowego użytku ) – 100 szt. 

b) Kombinezony ochronne – 150 szt. 

c) Gogle ( okulary ochronne ) – 50 szt. 

d) Fartuchy flizelinowe jednorazowe – 650 szt. 

e) Maski medyczne – 1500 szt. 

 

 

XII. Rolnictwo i leśnictwo 

Realizację zadań z zakresu rolnictwa i leśnictwa wykonywane były w 2020r. we 

współdziałaniu: 

-z służbami Wojewody Świętokrzyskiego w ramach zadań związanych z występowaniem 

niekorzystnych zjawisk meteorologicznych. Gminna Komisja ds. szacowania strat w 

gospodarstwach rolnych pracowała przy ocenianiu skutków przymrozków wiosennych. 

- z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oddział Busko-Zdrój poprzez zapewnienie miejsca dla 

doradcy rolniczego, który pełnił dyżury i świadczył pomoc w kampanii wypełniania wniosków 

o płatności bezpośrednie, a także brał udział w szacowaniu strat spowodowanych klęskami 

żywiołowymi 

- ze Starostwem Powiatowym w Busku- Zdroju poprzez zapewnienie kontaktu  z pracownikiem 

Starostwa, który świadczył pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na wycinkę drzew z lasów 

prywatnych przez ich właścicieli 

- ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą poprzez współpracę z Członkami Powiatowej Rady ŚIR 

 z terenu naszej Gminy 

- z Sołtysami wsi z zakresie rozpowszechniania wśród mieszkańców komunikatów Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz innych instytucji mających związek  

z rolnictwem. 
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XIII. Podsumowanie 
 

   Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Tuczępy za rok 2020. Mam 

nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje 

związane z funkcjonowaniem naszej gminy. Miejsca, które razem tworzymy, budujemy, 

rozwijamy i o które powinniśmy dbać. Jak widać rok 2020  był rokiem, w którym zmagaliśmy 

się z epidemią i pewnymi ograniczeniami wynikającymi z zaistniałej sytuacji. Wyrażam 

głębokie przekonanie, iż rok następny będzie dawał nam większe możliwości i będzie to rok, 

w którym wspólnie będziemy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia.  

Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, 

rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury 

lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy jako 

miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału 

społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury 

technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. 

 

     Wyzwania Gminy Tuczępy są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. 

 W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się jednocześnie 

pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej gminy 


